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мування інвестиційних процесів та зубожіння гро-
мадян внаслідок того, що отримані кошти не створю-
ють нових робочих місць, не розвивають виробничої 
інфраструктури і не сприяють підвищенню доходів 
працюючих;

- зменшення обсягів іноземних кредитів, гаран-
тованих урядом, забезпечення умов і сприяння 
самостійному виходу вітчизняних підприємств на 
міжнародні фінансові ринки для залучення інвести-
цій [10, с. 13];

- законодавче обмеження розміру державного 
боргу, враховуючи високі ризики, значну частку 
запозичень в іноземній валюті, нестабільність подат-
кових надходжень до державного бюджету, недостат-
ній розвиток інституційного середовища тощо; 

- удосконалення законодавчо-нормативної бази з 
метою чіткого врегулювання питань щодо держав-
них запозичень, яка б відповідала загальноприйня-
тій міжнародній практиці у даній сфері.
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Постановка проблеми. На початку XXI ст. від-
бувається динамічне зростання зовнішньоекономіч-
ної діяльності, в якій транснаціональні структури є 
інвесторами, торговцями, носіями ноу-хау, стимуля-
торами міжнародної трудової міграції. Вони є клю-
човою ланкою у розвитку міжнародних економічних 
зв’язків і відносин, у процесі розширення і погли-
блення виробничих процесів між компаніями різ-
них країн. Міжнародне виробництво товарів і послуг 
транснаціональними компаніями (ТНК) на початок 
третього тисячоліття становило майже 10% світо-
вого ВВП. Найбільша концентрація ТНК у світовому 
виробництві переважно в галузях автобудування, 

електроніки, фармацевтичній і хімічній промисло-
вості. Міжнародна діяльність ТНК розпочала ство-
рення розвинутої мережу інвестиційної, науково-тех-
нічної, виробничої, культурної та торгової співпраці 
країн і заклала фундамент глобальної економіки.

У такий скрутний для національної економіки 
час, як сьогодні, нам вкрай важливо залучитися 
підтримкою іноземних інвесторів, перейняти досвід 
ведення міжнародного бізнесу та покращити еконо-
мічний клімат України. Одним із найефективніших 
засобів вирішення цих завдань, є залучення інозем-
них інвестицій. Нині надходження іноземних інвес-
тицій до нашої країни залишається на критичному 
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рівні. У зв’язку з нинішнім критичним станом націо-
нальної економіки та проведенням у країні антитеро-
ристичної операції іноземні партнери можуть взагалі 
припинити свою інвестиційну діяльність та вивести 
активи дочірніх підприємств. Саме тому основними 
заходами стабілізації національної економіки є 
поліпшення привабливості інвестиційного клімату.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Осо-
бливу увагу розвитку інвестиційної діяльності іно-
земних ТНК в Україні приділяли такі зарубіжні 
вчені, такі як: Л. Ігоніна, Дж.М. Кейнс, М. Пор-
тер, П. Самуельсон, Р. Харрод. В Україні ґрунтовно 
досліджували такі вітчизняні науковці, як: О. Гаври-
люк, Г. Губерна, С. Довбня, Т. Затонацька, М. Крей-
дич, М. Назарчук.

Формулювання мети. Метою дослідження є визна-
чення тягарів розвитку інвестиційної діяльності іно-
земних ТНК в Україні. Для досягнення поставленої 
мети застосовано загальнонаукові методи теоретич-
ного узагальнення, порівняння, метод комплексного 
та структурного аналізу.

Виклад основного матеріалу дослідження. Після 
отримання статусу незалежної держави Україна стала 
на шлях ринкових перетворень, одним із елементів 
яких є активне залучення закордонних інвестицій. 
Але темпи економічного реформування та результати 
залучення закордонного капіталу в Украї ну є досить 
повільними.

Регулювання іноземних інвестицій здійснюється 
через низку прийнятих законодавчих актів. До 
них належать: Господарський кодекс України [12], 
Податковий кодекс України [13]; Закони України: 
«Про зовнішньоекономічну діяльність» [11], «Про 
режим іноземного інвестування» [14], «Про інвес-
тиційну діяльність» [15], «Про загальні засади ство-
рення і функціонування спеціальних (вільних) еко-
номічних зон» [16].

Надходження в Україну прямих закордонних 
інвестицій регламентує Закон України «Про режим 
іноземного інвестування», він виступає гарантом 
права бути закордонним інвесторам на одному рівні 
з вітчизняними підприємствами, захищає від екс-
пропріації, дає право на вільний вивіз дивідендів 
та прибутків, певні пільги на проведення імпорт-
них операцій. Ці пільги дають змогу закордонному 
інвестору безмитно ввозити устаткування та інше 
майно як внесок у статутний фонд компанії. За цим 
законодавством, іноземний інвестор також отри-
мує гарантію що пільги, надані Законом України 
«Про режим іноземного інвестування», діятимуть 
не менше 10 років [3].

У деяких галузях економіки України існують 
обмеження на частку закордонної власності у ста-
тутному капіталі компанії: видавнича справа, стра-
хування, сфера телекомунікації, виробництво алко-
гольної продукції та зброї; стратегічні підприємства 
(їх список затверджується урядом після узгодження 
з парламентом), включаючи телевізійні та радіос-
танції.

Відповідно до антимонопольного регулювання 
економіки України, будь-яка створена компанія або 
поглинання чи злиття за участю іноземного інвестора 
повинно затверджуватися антимонопольним коміте-
том. Таким чином, перед початком своєї діяльності 
в Україні усі іноземні інвестори змушені проходити 
через тривалу і не завжди відкриту процедуру отри-
мання дозволу в антимонопольному комітеті [17].

Щодо приватизації, то у приватизаційних проце-
сах до 2000 року іноземні інвестори участі практично 
не брали, але у травні цього ж року ситуація зміни-

лася, коли до законодавчої бази української прива-
тизації парламентом були внесені зміни. За новими 
правилами здійснення приватизації можливо лише 
тільки на грошовій основі. Ця політика дозволила 
українському уряду в 2000 році отримати від прива-
тизації майже 3 мільярди гривень.

Велика частка від доходів приватизації була 
отримана завдяки продажу великих пакетів акцій 
нафтопереробних, металургійних та машинобудів-
них заводів.

На думку багатьох іноземних інвесторів, на інвес-
тиційний клімат України вкрай негативно впливає 
податкова система, що підтверджується загальним 
високим рівнем оподатковування, заплутаністю та 
складністю самої процедури податків і зборів [5].

За дослідженнями, які були проведені «Міжна-
родною фінансовою корпорацією», найгірша ситуація 
із країн СНД у податковій сфері спостерігається саме 
в Україні. Це пов’язано з такими чинниками [18]:

- безконтрольність діяльності Державної податко-
вої адміністрації;

- наявністю великої кількості податків;
- високим рівнем податків: ПДВ – 20%, податок 

на прибуток корпорацій – 30%, прогресивний при-
бутковий податок – від 10 до 40%, прибутковий 
податок на дивіденди – 30%, прибутковий податок 
на роялті і депозити – 15%, податок на репатріацію 
дивідендів за кордон – 15%;

- невизначеністю у трактуваннях податковою 
службою і судовими органами нормативних і законо-
давчих актів України.

Через наявність такої жахливої ситуації у подат-
ковій системі України призводить до того, що велика 
частина суб’єктів підприємницької діяльності діє у 
тіньовій економіці. Така ситуація є вкрай непри-
йнятною для іноземних інвесторів, тому що для 
ТНК які діють у світовому масштабі більш значною 
цінністю є чистий імідж компанії, ніж швидко отри-
маний прибуток від операцій у тіньовій економіці. 
Більшість стратегічних закордонних інвесторів в 
Україні діють легально, що ставить їх у дискримі-
наційне положення порівняно з бізнесом у тіньовій 
економіці, витрати якого через відсутність митних 
і податкових платежів знаходяться на більш низь-
кому рівні.

Збільшення привабливості України для інозем-
них інвесторів залежить від темпів ринкової транс-
формації економіки, макроекономічної стабілізації, 
характеру структурних перетворень. Наявність роз-
винутого внутрішнього ринку капіталу є важливою 
передумовою створення конкурентоспроможного 
інвестиційного клімату країни. Занепад фондового 
ринку, фінансової інфраструктури значно ускладнює 
процес залучення іноземних інвестицій.

Таблиця 1
Прямі іноземні інвестиції  

в Україну у період 2010–2014 рр.*

Станом на 01.01 Прямі іноземні інвестиції  
в Україну

2010 39 175,7

2011 43 836,8

2012 48 991,4

2013 53 679,3

2014 57 056,4

31.12.2014 45 916,0

Інформацію наведено без урахування тимчасово окупованої 
території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя.

*Дані наведено за даними джерела [9]
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Звичне оточення іноземного інвестора охоплює 

ефективні зв’язки з банками, фінансовими, аудитор-
ськими, консалтинговими та юридичними компані-
ями. Наявність таких бізнес-структур та якість їхніх 
послуг можуть суттєво впливати на мотиви приходу 
ТНК у країну [6].

Україна як приймаюча ТНК країна не посіла 
належного місця в їх діяльності. Незважаючи на 
певні природні переваги, вона має один із найниж-
чих показників залучення прямих іноземних інвес-
тицій серед країн Центральної та Східної Європи, 
СНД. За обсягами іноземних інвестицій на душу 
населення Україна поступається навіть Албанії та 
Казахстану [4]. Серед компаній, які вклали прямі 
іноземну інвестиції в українську економіку, про-
відне положення займають європейські корпорації. 
Станом на 1 липня 2014 року їх прямі капіталовкла-
дення досягли 50 млрд дол.

Україна як промислова держава транснаціо-
нальним корпораціям нецікава. Такий висновок 
можна зробити, проглянувши список глобальних 
корпорацій, представлених на вітчизняному ринку: 
Siemens, Volkswagen, Deutsche Telecom, Jabil Circuit 
and Electronics, Sony, Panasonic, Telelnor, TNK-BP, 
Coca-Cola, Cargill, Carlsberg, Sun Interbrew, Lraft 
Foods, Nestle, Phillip Morris, Reemtsma, Raiffeisen 
Bank, Erste Bank, HVB, ING Paribas, EFG Group, 
McDonalds, Metro Cash&Carry, Billa, Paterson, UPS, 
Rehnus Logistics, FedEx, CEVA(TNT), DHL, Emons, 
AsstrA, Schenker, Samsung, Toyota, Nokia, Hewlett-
Packard, British American Tobacco та деякі інші 
ТНК. Великі промислові концерни, такі як, напри-
клад, Westinghouse, ExxonMobil або General Electric, 
на українському ринку відсутні. Виняток – Mittal 
Steel, для якої її український актив – Криворіж-
сталь – проміжна, а не кінцева ланка виробничого 
ланцюга.
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Серед закордонних інвесторів найбільш інвести-
ційно-привабливими в Україні є такі галузі еконо-
міки: харчова промисловість та переробка сільсько-
господарських продуктів – 15,7% від загального 
обсягу ПІІ, залучених до України; торгівля – 15,6%; 
фінансова сфера – 8,5%; машинобудування – 8,0%; 
транспорт – 7,6%; металургія та обробка металу – 
5,4%; операції з нерухомістю – 4,6%; хімічна та 
нафтохімічна промисловість – 4,1% [10]. При цьому 
для ТНК із країн Європейського Союзу та США най-
більш привабливими є українська харчова промис-
ловість, підприємства торгівлі, фінансовий сектор, 
фармацевтика. У саме цих галузях обіг капіталу є 
швидким, а комерційні ризики – мінімальні. При-
вабливим для ТНК із промислово розвинутих країн 

є також інвестування в інфраструктуру бізнес-послуг 
для обслуговування, у першу чергу, підприємств з 
іноземними інвестиціями [2].

Окремо треба виділити функціонування трансна-
ціональних корпорацій в нафтогазовій сфері Укра-
їни. Паливно-енергетичний комплекс (ПЕК) в еко-
номіці України має виняткове значення, оскільки 
визначається істотною бюджетоформуючою роллю 
нафтогазової сфери та великою потребою в енергоно-
сіях через значну концентрацію енергоємних вироб-
ництв. Разом з тим вітчизняна нафтогазова галузь є 
досить проблемною внаслідок обмеженості власних 
запасів газу та нафти, дестабілізації роботи нафтопе-
реробних підприємств після розпаду СРСР та нероз-
виненості внутрішнього ринку нафтопродуктів. При-
ватизаційні процеси у ПЕК призвели до приходу 
на український ринок великих, передусім росій-
ських, ТНК.[8] Домінування російських нафтогазо-
вих компаній зумовлено традиційною роллю Росії 
як основного експортера вуглеводнів в Україну, гео-
політичним розташуванням України як транзитера 
російських енергоносіїв до країн Європи, а також 
активною експансіоністською політикою російських 
ТНК щодо придбання потужностей, зокрема нафто-
переробних, у країнах СНД та Східної Європи.

Висновки. На початку ХХI сторіччя основні показ-
ники діяльності ТНК (прямі іноземні інвестиції, 
активи, валовий продукт, експорт і продажі закор-
донних філій) збільшуються швидшими темпами, 
ніж світовий експорт і валовий внутрішній продукт. 
При цьому зростання могутності транснаціональних 
корпорацій у першу чергу досягається за ПІІ. Гло-
балізація міжнародної інвестиційної, торговельної та 
виробничої діяльності сприяла зміцненню ринкової 
влади транснаціональних корпорацій, дозволила їм 
отримати монопольний контроль над більшістю рин-
ків країн, що розвиваються, і держав СНД. Але на 
сьогодні Україна не є інвестиційно-привабливою кра-
їною для іноземних інвесторів, незважаючи на деякі 
природні переваги. Експансія ТНК поширюється на 
економіку країни не шляхом будування виробничих 
комплексів та науково-дослідних центрів, а злиттям 
чи поглинанням вже існуючих національних ком-
паній. Окрім цього, діяльність ТНК концентрується 
навколо галузей, які не потребують великих капіта-
ловкладень та швидко окупаються.

Таким чином, для поліпшення привабливості 
інвестиційного клімату Україні варто зробити такі 
кроки: оновити виробництва, модернізацію і нарощу-
вання основних фондів підприємств сільського госпо-
дарства; зробити структурну перебудови економіки 
та розв’язати соціальні і екологічні проблеми, тому 
що надходження іноземних інвестицій в економіку є 
чинником зростання ВВП, важливим джерелом ство-
рення робочих місць та сприяє успішній інтеграції 
України до європейського та світового господарства.
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Постановка проблеми. Розвиток глобалізацій-
ного суспільства реалізує національну економічну 
стратегію, об’єднуючи економічні інтереси різних 
соціально-економічних програм та виявляючи прі-
оритети розвитку держави в цілому. Надзвичайно 
важлива роль у цьому аспекті належить ефектив-
ному розвитку інвестиційно-інноваційної сфери. 
Потенційний розвиток ринкової економіки не може 
розвиватися без активно функціонуючого ринку цін-
них паперів, що є одним із найважливіших напрямів 
розвитку реального сектора економіки.

Україна намагається забезпечити високий життєвий 
рівень населення, стійке економічне зростання, якість 
життя, що відповідає стандартам високорозвинених 

країн, але, на превеликий жаль, це не завжди вдається. 
Потрібні значні зусилля для ефективної реалізації еко-
номічних інтересів. Це стає можливим лише за умови 
використання кожною країною досягнень науково-тех-
нічного прогресу, переваг міжнародного поділу праці, 
залучення до розвитку економіки як національних 
ресурсів, так і міжнародних інвестицій, знань і досвіду.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед 
науковців, які здійснюють дослідження ринку цін-
них паперів та інвестиційно-інноваційних про-
цесів, варто виділити праці таких вітчизняних 
вчених: Л. Борщ, В. Загорського, О. Іваницької, 
Ю. Кравченко, М. Крупки, І. Лютого, О. Мендрула, 
С. Москвіна, О. Мозгового, С. Радзімовської.


