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У статті розглянуто сучасні тенденції міжнародних потоків прямих іноземних інвестицій 

(ПІІ), зокрема визначено фактори впливу на процес їх «функціонування» у світі. Результати 
аналізу дали можливість дійти висновку про «спадні» тенденції потоків ПІІ у зв’язку з рядом 
екзогенних факторів. Визначено головні інтереси іноземних інвесторів та їх «конфліктність» з 
економічними інтересами країни-реципієнта. У зв’язку з підвищеною роллю ТНК (головних 
експортерів ПІІ) та їх впливом на економіку приймаючої країни, ідентифіковано особливості 
політики ПІІ з позиції захисту національних економічних інтересів (НЕІ) в країнах світу. 

Світова господарська практика доводить, що діяльність інвесторів не обмежується 
позитивним впливом і може уповільнити економічне зростання або посягнути на економічний 
суверенітет. Доведено, що забезпечення національної безпеки в умовах відкритості до ПІІ може 
відбуватися за двома сценаріями: (1) система повинна будуватися з урахуванням максимізації 
позитивних результатів та мінімізації / попередження негативних впливів ПІІ; (2) 
запровадження «оборонної позиції» до ПІІ є негативним для приймаючої економіки, оскільки такі 
інвестиції привносять нові знання, технології, методи організації бізнес-процесів та сприяють 
якісній зміні промислового та людського капіталу. 

На основі аналізу поточних тенденцій інвестиційної політики у світі та необхідності 
реалізації НЕІ, запропоновано кроки з регулювання потоків ПІІ в Україні. Для України, залучення 
ПІІ залишається одним з головних пріоритетів НЕІ та завдань інвестиційної політики. Разом з 
тим, з метою попередження та подолання наслідків деструктивного впливу ПІІ за одночасного 
дотримання НЕІ запропоновано систему заходів. 

Ключові слова: прямі іноземні інвестиції (ПІІ), політика ПІІ, національні економічні інтереси 
(НЕІ), національна безпека. 

 

Постановка проблеми. В умовах відкритості економіки, ПІІ є одним з факторів 
соціально-економічного розвитку країни-реципієнта, її технологічного піднесення та 
невід’ємною частиною розширених відтворювальних процесів. Разом з тим, вплив ПІІ 
досить важко оцінити з точністю – чисті вигоди ПІІ не є автоматичними і не 
збільшуються рівною мірою в кожній країні і їм, як будь-якому економічному явищу, 
притаманні і позитивні, і негативні наслідки. З метою запобігання ризиків, які можуть 
виникнути внаслідок встановлення іноземним інвестором контролю над 
«стратегічними» галузями або підприємствами, а також витіснення національних 
виробників не тільки зі світового ринку, але і з внутрішнього, держава, залучаючи ПІІ, 
має дотримуватися НЕІ та керуватися економічною безпекою окремих індивідів (не 
допустити погіршення соціально-економічного становища населення за умови 
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входження іноземних інвесторів), економічною безпекою бізнесу (здатність 
протистояти іноземним конкурентам, не порушуючи або навіть посилюючи власну 
конкурентоспроможність). 

Аналіз останніх публікацій. ПІІ стали об’єктом численних теоретичних та 
емпіричних досліджень, значна кількість яких пояснює феномен ПІІ, чинники їх 
розміщення та мотиви інвесторів. Та динамічність світової економіки, цифровізація 
економічних процесів та впровадження концепції сталого розвитку сприяли появі нових 
ідей у питанні залучення бажаних капіталів або навпаки убезпечення країни від їх напливу. 
ПІІ у системі забезпечення економічної безпеки стали предметом наукових праць 
зарубіжних (Е. Гартцке, Р. Ліпсей, Т. Моран) та вітчизняних (Я. Жаліла, Д. Лук’яненко, 
П. Мекшуна, О. Рогача, Г. Харламової) вчених, а також фахівців ряду міжнародних 
організацій, – МВФ, ОЕСР, ЮНКТАД – які зосередили свою увагу на дуалістичності 
впливу ПІІ та безпекових аспектах їх регулювання. 

Невирішені частини загальної проблеми. Попри суттєвий науковий доробок та 
ряд аналітичних праць у сфері прямого іноземного інвестування загалом та 
визначення механізмів залучення ПІІ зокрема, є підстави для висновку, що досі 
відсутніми є напрацювання стосовно заходів убезпечення національної економіки від 
негативних впливів ПІІ та діяльності іноземних інвесторів в країні-реципієнті, зокрема 
Україні. 

Метою статті є обґрунтування основ функціонування ПІІ в контексті реалізації НЕІ 
та розробці практичних рекомендацій регулювання ПІІ в умовах забезпечення 
економічної безпеки України. 

Методи дослідження. У статті використані методи наукового пізнання, 
обумовлені метою наукової праці, а саме: (1) статистичний аналіз, якісне та кількісне 
порівняння під час розгляду основних тенденцій потоків ПІІ у світі та Україні; (2) 
графоаналітичний аналіз для наочного зображення системних уявлень і процесів 
інвестиційної діяльності; (3) логічне пізнання під час визначення місця та ролі ПІІ в 
контексті реалізації НЕІ; (4) системний підхід при формуванні засад забезпечення 
економічної безпеки в умовах залучення ПІІ. 

Результати дослідження. Держави мають різний рівень пріоритетності 
національних інтересів, та протягом років «головним» інтересом залишається 
забезпечення своєї територіальної цілісності. Разом з тим, нації дбають не лише про 
безпеку своїх кордонів, а й про свій економічний добробут. Економічні інтереси в 
масштабах стратегічного значення сьогодні виходять на перші позиції, а практичний 
досвід свідчить про доволі позитивну співпрацю міжнародного співтовариства саме 
в питаннях економіки. Емпіричні дослідження американського політолога Е. Гартцке 
доводять, що саме розвиток фінансових ринків та торговельної інтеграції створили 
«більше миру» між державами [1, p.563-564] у спосіб міцних економічних відносин, 
які вимірюються відкритістю ринку, насамперед рухом капіталу та товарів. 

Історично склалося, що за умови недостатності внутрішніх валових заощаджень, 
країни шукають можливості поповнення власних капіталів. І від початку створення 
міжнародних фінансових організацій та міжнародних комерційних банків, уряди 
переважної більшості країн віддавали перевагу саме міжнародним кредитам. Та 
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внаслідок «виснаження» кредитних коштів та накопичення боргів країнами з одного 
боку, а також розширення та поглиблення інвестиційного співробітництва з-поміж 
країн світу – з іншого, уряди почали переглядати свої інвестиційні політики. Так, від 
початку 2000-х рр. чимала кількість країн і розвинених, а тих, що розвиваються, 
лібералізували свої регуляторні рамки, запровадивши національний режим чи режим 
найбільшого сприяння для міжнародних інвесторів. 

Розширення інтеграційних процесів, поглиблення міжнародного поділу праці та 
промислової кооперації, поступова лібералізація інвестиційної діяльності, активізація 
діяльності міжнародних компаній, технологічний прогрес, зростаюча конкуренція та 
бажання підприємств вийти на міжнародні ринки сприяли збільшенню міжнародні 
інвестиційних потоків (головним чином, ПІІ), що перевищили темпи приросту світової 
торгівлі (табл. 1). Головні експортери ПІІ – ТНК – міцно закріпили власні позиції та 
посіли вагоме місце у процесі інтернаціоналізації світової економіки, а показники їх 
міжнародного виробництва останнім десятиріччям зростали швидшими темпами, ніж 
світовий валовий продукт, світова торгівля або сукупна величина валових внутрішніх 
інвестицій усіх країн. 

Таблиця 1 
Загальні показники ПІІ та міжнародного виробництва 

 
 
 

Показник 

Вартісний обсяг у поточних цінах ($ млрд.) 
 

1990 р. 
2005-

2007 рр. 
 

2010 р. 
 

2015 р. 
 

2016 р. 
 

2017 р. 
 

2018 р 

Ввіз ПІІ 207 1 418 1 409 2 034 1 919 1 497 1 297 
Вивіз ПІІ 242 1 445 1 505 1 683 1 550 1 425 1 014 
Загальний обсяг 
ввезених ПІІ 

2 077 14 500 20 380 26 313 28 243 32 624 32 272 

Загальний обсяг 
вивезених ПІІ 

2 091 15 104 21 130 26 260 27 621 32 383 30 975 

Дохід на ввезені 
ПІІ 

75 1 025 1 377 1 513 1 553 1 691 1 792 

Норма прибутку 
на ввезені ПІІ (%) 

5,3 8,6 8 6,9 6,8 6,8 6,8 

Трансграничні ЗІП 98 729 344 735 887 694 816 
Прибуток від 
продажів в 
закордонних 
філіалах 

5 101 20 355 22 574 26 019 25 649 26 580 27 247 

Сукупні активи 
закордонних 
філіалів 

4 595 40 924 78 631 91 261 95 540 104 915 110 468 

Занятість у 
закордонних 
філіалах (тис. 
осіб.) 

21 454 49 565 63 043 69 533 70 470 73 571 75 897 

Джерело: складено автором за матеріалами [2,3,4]. 
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Світові щорічні потоки ПІІ зросли в середньому з $50 млрд. протягом 1981-1985 рр. 
до $2 трлн. у 2015 р. Згідно з даними щорічного звіту ЮНКТАД про світові інвестиції 
за 2019 р., у 2018 р. спостерігалося збільшення світового виробництва ТНК, проте 
потоки ПІІ мали тенденцію до скорочення (третій рік поспіль): порівняно з 2017 р. – 
на 13%. Серед причин – масштабна репатріація накопичених іноземних надходжень 
ТНК США, мляве інвестування економіки Великої Британії через Brexit, податкові 
«нововведення» ряду країн. Притоки ПІІ в аналізований рік до розвинених країн 
досягли найнижчого рівня з 2004р., скоротившись на 27%, протилежною була 
ситуація в країнах, що розвиваються, де зафіксоване зростання на 54%, порівняно з 
2017р. [4, p.9]. 

Факторами уповільнення ПІІ стали: політичні – запровадження обмежень щодо 
іноземної власності з позиції національної безпеки; економічні – зниження норми 
прибутку від ПІІ, що продовжувалося протягом останніх років; ділові – структурні 
зміни в системі міжнародного виробництва (впровадження цифрових технологій у 
глобальні ланцюги поставок спричинили перехід до нематеріальних цінностей і все 
більш легких форм міжнародного виробництва). 

За попередніми даними у 2019р. потоки ПІІ фіксували подальший спад в багатьох 
країнах світу через податкове законодавство та торгову напруженість між Китаєм та 
США. Спалах і розповсюдження коронавірусної інфекції (Covid-19) на початку 2020 р. 
у Китаї та її подальше розповсюдження країнами світу також негативно вплине на 
глобальні потоки ПІІ. На початку березня 2020 р. ЮНКТАД прогнозував, що в умовах 
поширення епідемії за сценаріїв короткострокової стабілізації або продовження 
розповсюдження інфекції, уповільнення потоків ПІІ буде у межах від 5% до 15% 
протягом 2020-2021 рр. Оновлені ж оцінки [5, p.1-2] свідчать про більше скорочення 
– 30-40 %. Прямий вплив виражається у зниженні капітальних видатків, непрямий – 
у зменшенні доходів в іноземних філіях, що призводить до зниження реінвестованих 
прибутків.  

За попередніми даними, прибутки ТНК розвинених країн знизяться на 35%, а в тих, 
що розвиваються, – на 20%. Найбільше постраждають галузь енергетики (-208 %, 
при цьому додатковий шок спричинить падіння цін на нафту), авіасектор (-116 %) та 
автомобільна промисловість (-47%). Серед негативних наслідків – зупинка 
виробництва та перебої в поставках, особливо в економіках, які тісно інтегровані у 
глобальні виробничо-збутові ланцюги навколо Китаю, Республіки Корея та Японії, а 
також країн Південно-Східної Азії. Найсильнішим буде також вплив у тих країнах, які 
були змушені вжити найрішучіших заходів щодо стримування поширення вірусу – 
країнах Європи та США. 

Негативний вплив Covid-19 може бути значно гіршим за прогнози з декількох 
причин: по-перше, відбуваються вимушені перерви та відкладення інвестиційних 
проектів; по-друге, хоча пандемія не є кризою фінансового сектору, однак, оскільки 
підприємства, які зазнали негативного впливу, не в змозі виконати фінансові 
зобов’язання, це матиме подальший «каскадний» вплив на інвестиційні потоки у світі. 

Ні для кого не секрет, що ПІІ мають ряд істотних переваг з-поміж інших форм 
капіталів, а саме: (1) на відміну від іноземних позик ПІІ не стають тягарем зовнішнього 
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боргу; (2) збільшують виробничі потужності; (3) є джерелом нових технологій та 
передових методів управління та маркетингу; (4) створюють додаткові робочі місця, 
збільшуючи при цьому реальні доходи працівників; (5) примножують бюджетні 
надходження у вигляді податкових платежів; (6) забезпечують ефективну інтеграцію 
національної економіки у світову та інше. Однак ТНК – головні експортери ПІІ – 
намагаються функціонувати як автономні економічні суб’єкти, визначаючи стратегію і 
тактику своєї господарської поведінки незалежно від економічних пріоритетів країни-
реципієнта. Така діяльність ТНК поступово призводить до перерозподілу економічних і 
політичних функцій між ними та державою. На цьому свою увагу акцентує білоруський 
дослідник О. Орловський зазначаючи: «Ми стаємо свідками нового історичного періоду 
розвитку цивілізації, коли стара владна піраміда, в якій головним і єдиним суб’єктом 
була держава, руйнується і будується нова, в якій боротьбу за владну верхівку повели 
ТНК» [6]. 

Для країн, що прагнуть залучити іноземні капітали, найпоширенішим стало 
питання порушення балансу їх інтересів та іноземного інвестора (рис.1). Це 
пов’язано з тим, що в інвестиційному процесі цілі приймаючої країни та устремління 
інвесторів часто не збігаються, що в умовах економічної нерівності ставить 
експортера ПІІ у краще становище і дозволяє останньому впливати на формування 
напрямів інвестиційної політики країни-реципієнта [7, с. 40]. 

Теоретичною основою для моделювання відносин між країною та іноземним 
інвестором може слугувати теорія «переговорної сили», коли ведення переговорів 
щодо залучення ПІІ між інвестором і державою відбувається відповідно до НЕІ з 
подальшим посиленням економічної безпеки держави. Однак пошук рівноваги 
інтересів не завжди призводить до успіху: іноземні інвестори загалом та ТНК зокрема 
через ряд причин (фінансові, виробничі, ресурсні, екологічні тощо) ігнорують або 
навіть порушують закони, вдаючись до відвертого лобіювання власних потреб. Саме 
тому, з метою недопущення негативного впливу на державу (наприклад, 
встановлення іноземного «контролю» над національною економікою) та її 
національний бізнес, коли дії компанії з іноземним капіталом досягають критичного 
рівня загроз, держава може вдаватися до застосування важелів втручання у 
діяльність таких підприємств, наприклад, запровадити ряд обмежень. Відповідно, 
уряди країн-реципієнтів «балансують», зміщуючи інвестиційну політику в напрямі 
лібералізації міжнародного руху капіталу, або – протекціонізму. 
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Рис. 1. Пошук компромісу між НЕІ та інтересам іноземного інвестора* 

Джерело: розроблено автором 
 

Як зазначалося, з метою залучення додаткових капіталів з-за кордону, країни 
усували бар’єри на шляху їх надходження, що створило з одного боку широкі 
можливості для приймаючої економіки, а з іншого – така «відкритість» сформувала 
ризики національній безпеці країни-реципієнта. Політика, пов’язана з національною 
безпекою привернула увагу розробників інвестиційної політики на початку 2000-
х  рр.: на міжнародному рівні були узгоджені стандарти поведінки СФБ (суверенних 
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фондів накопичення багатства) – «Принципи Сантьяго» (2008р.) – та Керівні 
принципи ОЕСР щодо інвестиційної політики країни-реципієнта, пов’язані з 
національною безпекою (2009р.) [8, p.2]. 

Незважаючи на те, що військові загрози домінують у сприйнятті національної 
безпеки, сьогодні вважається, що широкий спектр економічних секторів рахується 
потенційно чутливим до національної безпеки. Прямі заборони на залучення 
іноземних інвестицій залишаються відносно рідкісними, проте галузеві або 
міжгалузеві механізми контролю інвестицій спостерігаються все частіше. Так, у 
2018 р. 55 економік запровадили 112 заходів, що стосувалися залучення іноземних 
інвестицій та діяльності іноземних інвесторів в країні-реципієнті. З цих заходів 65 
були пов’язані з лібералізацією та заохоченням іноземних інвестицій, 31 – з 
частковим або повним обмеженням доступу іноземних інвесторів до певних 
галузей/підприємств, 16 – мали нейтральний характер. Частка запроваджених 
обмежуючих заходів зросла з 21% у 2017 р. до 34% у 2018 р. Окрім цього 
щонайменше 22 великі інвестиційні угоди (сукупний обсяг транзакцій становив 
приблизно $153 млрд.) були заблоковані з регуляторних чи політичних причин [4, 
р.84]. 

У минулому, практика обмеження ПІІ застосовувалася переважно з соціо-
культурних причин (наприклад, обмеження права власності на землю). Нині ця 
відносно вузька сфера політики має більш широкий підхід: зміни включають 
розширення секторів чи видів діяльності, що підлягають «скринінгу», зниження 
порогових значень, вимоги місцевого вмісту, правила доступу (отримання права) до 
користування землею. Інші нові норми розширюють зобов’язання щодо розкриття 
інформації стосовно іноземних інвесторів, термінів процедур перевірки або 
запровадження нових цивільних, кримінальних або адміністративних стягнень за 
невиконання зобов’язань. 

Як приклад країни, яка з обережністю ставиться до іноземних капіталів, можна 
привести США. Останні висловили своє занепокоєння стосовно інвестицій великих 
китайських фірм і мають намір захищати від спроб Пекіна отримати контроль над 
критичними компаніями та технологіями [9]. Зокрема, у 2018 р. американські 
спецслужби заявили, що цільові придбання Китаєм американських фірм становлять 
«безпрецедентну загрозу» для США і того ж року Конгрес прийняв – і президент 
Дональд Дж. Трамп підписав – Закон про перегляд ризиків, пов’язаних з 
інвестиційними інвестиціями (Foreign Investment Risk Review Modernization Act), 
яким дозволяється Комітету з іноземних інвестицій США (CFIUS) переглядати 
трансакції в американські фірми, що займаються виробництвом «критичних» 
технологій, або працюють в «чутливих» секторах. Блокувати транзакції має 
можливість Президент, але за умови, що по них [транзакціях] надані «достовірні 
докази», що угода шкодить національній безпеці, а діючі закони США не є достатніми 
для захисту національної безпеки. Найбільша кількість угод, що блокуються, – угоди, 
пов’язані з інвестиціями китайських державних ТНК. 

Тим не менш, поряд з обмежувальними заходами, заохочення інвестицій 
залишається пріоритетним завданням. Країни продовжують знімати або знижують 
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обмеження на вхід для іноземних інвесторів, спрощують адміністративні процедури 
(реєстрація інвестиційних заявок, надання ліцензій) та отримання дозволів на роботу 
та проживання). Також надаються фіскальні стимули (переважно пільги на податок 
на прибуток) для інвестицій у конкретні галузі чи регіони. Галузі, що стали більш 
відкритими для ПІІ: сільське господарство, інформація та телекомунікації, логістика, 
видобувна промисловість, енергетичний сектор, роздрібна торгівля, фінанси, 
транспорт, інфраструктура та Інтернет-торгівля. 

Розглянувши тенденції міжнародних потоків ПІІ та особливості їх регулювання 
країнами світу, доцільно звернути увагу на ситуацію в Україні. Сьогодні, у доволі 
непрості часи (обтяжені російською агресією на Сході країни та спалахом 
коронавірусної інфекції), українська економіка продовжує характеризуватися 
недостатнім рівнем заощаджень (валові заощадження у 2018 р. становили 10,6% 
ВВП, що більш ніж у 2 рази нижче загальноєвропейського рівня – 23 % ВВП) [10], 
дефіцитом рахунку поточних операцій ($1,3 млрд. у 2019 р.), браком новітніх 
технологій (частка промислових підприємств, що впровадили у 2018 р. інновації 
склала лише 15,6 % їх загальної кількості) [11], що не дає змоги подолати структурні 
диспропорції в економіці та лише збільшує технологічний розрив. Така ситуація 
загрожує економічній безпеці. 

«Відродження» реального сектору економіки у нинішніх реаліях можливе за умови 
масштабного та збалансованого залучення ПІІ. Попри те, що Україна володіє 
чималим інвестиційним потенціалом, за масштабами залучених ПІІ країна значно 
поступається переважній більшості країн з трансформаційною економікою. Аналіз 
надходження ПІІ дає можливість виявити [12]: (1) низьку диверсифікованість ПІІ за 
географічним, регіональним та галузевим розподілом; (2) критичну частку ПІІ з 
офшорних територій (cтаном на кінець 2019 р. сумарний обсяг надходження ПІІ з цих 
територій склав $13 142 млн., що становить більш ніж 36,7 % загального обсягу ПІІ); 
(3) порівняно низьку частку інвестицій в реальний сектор економіки; (4) високий 
ступінь концентрації ПІІ за окремими регіонами, що породжує регіональні 
диспропорції. 

Для України залучення ПІІ є необхідним, а процес їх надходження ПІІ – 
вироблення формату взаємовигідних ділових та «дружніх» відносин з іноземним 
інвестором, які б не лише заохочували приплив ПІІ та їх подальше акумулювання у 
пріоритетні галузі економіки, але й не порушували усталених принципів економічної 
безпеки – вкрай важливий. З позиції убезпечення національної економіки від ризиків 
та мінімізації можливості їх настання: 

– стимулювання інвестицій (а саме фіскальне) має бути попередньо ретельно 
оцінене з точки зору довгострокових витрат та переваг. А витрати та переваги від 
отримання стимулів слід періодично переглядати, а їх ефективність у досягненні 
бажаних цілей – ретельно оцінювати; 

– стимули мають бути орієнтовані у першу чергу на залучення інвестицій у 
сектори сталого розвитку («зеленої» економіки); 

– схеми стимулювання ПІІ мають бути розроблені та структуровані таким чином, 
щоб відсутньою була можливість до ухилення від сплати податків; 
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– екологічні та соціальні стандарти не повинні «занижуватися» як засіб для 
залучення інвестицій під час «регуляторної гонки» з іншими країнами. 

ПІІ притаманний ряд загроз, які можуть під час їх функціонування породити ризики 
для приймаючої країни. В Україні наразі немає ефективної системи захисту НЕІ з 
позиції залучення та використання ПІІ. На наш погляд, з метою мінімізації окремих, 
явних ризиків, які можуть виникнути внаслідок діяльності іноземних інвесторів, 
доцільно запропонувати ряд наступних кроків: 

– з метою запобігання екологічним ризикам необхідним є запровадження 
заходів, якими є: 

 корегування екологічних стандартів та наділення обов’язком інвестора 
дотримуватися екологічних норм ведення бізнесу. Зокрема, забезпечити 
обов’язкову звітність (щороку) компаній з іноземним капіталом за ESG-факторами 
(екологічні, соціальні та ефективність управління), що є важливим для 
забезпечення соціально та екологічного відповідального інвестування; 
 розробка ефективної системи контролю за екологічними параметрами безпеки 
підприємств з іноземними інвестиціями в Україні у частині зменшення кількості 
викидів шкідливих газів у атмосферу та неорганічних відходів виробництва в 
долини річок та водойм тощо; 
 розширення та посилення тиску за неефективне та екологічно шкідливе 
використання ресурсів та ведення економічної діяльності через запровадження 
схем ціноутворення на вуглецеві викиди, а також рентні платежі за експлуатацію 
природних ресурсів. 
– задля мінімізації ризику регіональних диспропорцій, який сьогодні є явно 

вираженим, доцільно: 
 реалізовувати політику прямого іноземного інвестування в режимі 
безперервної взаємодії з регіональними та місцевими органами управління з 
урахуванням принципів процесу децентралізації, забезпечення рівномірного 
розвитку регіонів, їх інфраструктурного забезпечення; 
 вжиття заходів із залучення ПІІ у слаборозвинені регіони шляхом посилення 
існуючих переваг разом із покращенням інфраструктури, умов ведення бізнесу. 
– з метою мінімізації ризику монопольного становища на законодавчому рівні: 
 визначити сектори та/або підприємства – т. зв. «стратегічну інфраструктуру», 
– де залучення іноземного капіталу буде забороненим або обмеженим з мотивів 
забезпечення економічної безпеки держави; 
 визначити та встановити ліміт на володіння певним пакетом акцій: 
передбачити збереження державою «золотих акцій», які дають право «вето» в 
управлінні стратегічно важливими для національної економіки підприємствами. 
– з метою нівелювання ризику технологічної прив’язки до іноземних компаній на 

законодавчому рівні доцільно закріпити взяття інвестором на себе юридичних 
зобов’язань (legally binding undertakings) зі здійснення на території, де буде 
реалізовано проект, НДДКР. 

Управління зазначеними ризиками має відбуватися у ключі пошуку взаємних 
інтересів і компромісів, безперервного діалогу, добропорядності та безумовного 
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дотримання взятих на себе зобов’язань. Реалізація комплексу перерахованих вище 
заходів поряд зі створенням сприятливих умов ведення господарської діяльності 
дозволить Україні успішно конкурувати з країнами світу за ПІІ і тим самим 
реалізувати наявний у країни потенціал. 

Висновки. Глобалізація світогосподарських процесів практично доводить, що 
ключовим завданням сучасних міжнародних економічних відносин є пошук балансу 
інтересів інвестора та приймаючої країни. Створення системи безпечності ПІІ 
дозволить: уникнути негативних наслідків відкритості національної економіки, 
забезпечити її конкурентоспроможність, захистити вітчизняного товаровиробника та 
ефективно взаємодіяти з «новими центрами економічної влади». Відсторонення ж 
держави від даного питання може призвести до експлуатації іноземними 
інвесторами ресурсів без належної компенсації. Практична значимість отриманих 
результатів полягає у можливості їх використання у процесі удосконалення 
державної політики стимулювання ПІІ та управління їх ризиками у контексті 
реалізації НЕІ. 
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FDI REGULATION IN THE NATIONAL SECURITY CONTEXT:  
INTERNATIONAL EXPERIENCE AND CONCLUSIONS FOR UKRAINE 

The article examines the current trends of international foreign direct investment (FDI) flows, in 
particular, the factors influencing their "functioning" in the world have been determined. The results of the 
analysis have made it possible to conclude that the FDI flows` downward trends are related to a number 
of exogenous factors. The main interests of foreign investors and their "conflict" with the economic 
interests of the recipient country have been identified. Due to the increased role of TNCs (major FDI 
exporters) and their impact on the host economy, the FDI specifics from the protecting national economic 
interests (NEIs) point of view in the countries of the world have been identified. 

World economic practice proves that investor activity is not limited to positive influence and can slow 
down economic growth or encroach on economic sovereignty. It is proved that ensuring national security 
in conditions of openness to FDI can occur under two scenarios: (1) the system must be built in the context 
of FDI positive result maximization and negative effects minimization/prevention; (2) the introduction of a 
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"defensive position" concerning FDI is negative for the host economy, as such investments bring new 
knowledge, technologies, methods of business process organization and contribute to the qualitative 
change of industrial and human capital. 

Based on the analysis of investment policy current trends in the world and the need to realize NEI, 
steps of FDI flow regulation in Ukraine have been proposed. For Ukraine, attracting FDI remains one of 
the main priorities of NEI's and the objective of the investment policy. At the same time, a system of 
preventive measures regarding FDI destructive effects while simultaneously observing NEI has been 
proposed. 

Keywords: foreign direct investment (FDI), FDI policy, national economic interests (NEI), national 
security. 
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РЕГУЛИРОВАНИЕ ПИИ В КОНТЕКСТЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ: 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ И ВЫВОДЫ ДЛЯ УКРАИНЫ 

В статье рассмотрены современные тенденции международных потоков прямых 
иностранных инвестиций (ПИИ), в частности определены факторы влияния на процесс их 
«функционирование» в мире. Результаты анализа позволили сделать вывод о «спадающей» 
тенденции потоков ПИИ в связи с рядом экзогенных факторов. Определены главные интересы 
иностранных инвесторов и их «конфликтность» с экономическими интересами страны-
реципиента. В связи с повышенной ролью ТНК (главных экспортеров ПИИ) и их влиянием на 
экономику принимающей страны, идентифицированы особенности политики ПИИ с позиции 
защиты национальных экономических интересов (НЭИ) в странах мира. 

Мировая хозяйственная практика доказывает, что деятельность инвесторов не 
ограничивается положительным влиянием и может замедлить экономический рост или 
посягнуть на экономический суверенитет. Доказано, что обеспечение национальной 
безопасности в условиях открытости ПИИ может происходить по двум сценариям: (1) 
система должна строиться с учетом максимизации положительных результатов и 
минимизации / предупреждения негативного воздействия ПИИ; (2) введение «оборонительной 
позиции» к ПИИ является негативным для принимающей экономики, поскольку такие 
инвестиции привносят новые знания, технологии, методы организации бизнес-процессов и 
способствуют качественному изменению промышленного и человеческого капитала. 

На основе анализа текущих тенденций инвестиционной политики в мире и необходимости 
реализации НЭИ, предложено шаги по регулированию потоков ПИИ в Украину. Для Украины, 
привлечения ПИИ остается одним из главных приоритетов НЭИ и задач инвестиционной 
политики. Вместе с тем, в целях предупреждения и преодоления последствий деструктивного 
влияния ПИИ при одновременном соблюдении НЭИ предложена система мер. 

Ключевые слова: прямые иностранные инвестиции (ПИИ), политика ПИИ, национальные 
экономические интересы (НЭИ), национальная безопасность. 

 
  


