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Метою статті є обґрунтування та подання рекомендацій з удосконалення бухгалтерського обліку й економічного аналізу іноземних інвестицій для
інвестиційно-інноваційного розвитку економіки України. Проаналізовано динаміку макроекономічних показників іноземних інвестицій, які мають прямий вплив на інвестиційно-інноваційний розвиток України. Визначено та систематизовано основні проблеми інвестиційно-інноваційного розвитку
та наведено місця України у світових рейтингах по слабких позиціях економіки.
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Целью статьи является обоснование и представление рекомендаций
по совершенствованию бухгалтерского учета и экономического анализа иностранных инвестиций для инвестиционно-инновационного
развития экономики Украины. Проанализирована динамика макроэкономических показателей иностранных инвестиций, имеющих прямое влияние на инвестиционно-инновационное развитие экономики
Украины. Обозначены и систематизированы основные проблемы
инвестиционно-инновационного развития и представлены позиции
Украины в мировых рейтингах по слабым позициям экономики. Представлено разъяснение категории «иностранные инвестиции» с целью
их использования в бухгалтерском учете и экономическом анализе.

The aim of the article is to justify and present recommendations on improving the accounting and economic analysis of foreign investments for investment and innovation development of the Ukrainian economy. The dynamics
of macroeconomic indicators of foreign investments, which have a direct impact on investment and innovation development of the Ukrainian economy,
has been analyzed. The main problems of the investment and innovation development have been indicated and systematized and the places of Ukraine
in the world rankings in terms of the weak positions of the economy are
presented. The explanation of the category of «foreign investments» with a
view to their use in accounting and economic analysis is presented.

Предложены пути улучшения учетно-аналитических процедур иностранного инвестирования для создания прозрачных и понятных
правил ведения иностранцами бизнеса в Украине. Доказано позитивное влияние представленных рекомендаций на инвестиционноинновационное развитие экономики Украины.
Ключевые слова: бухгалтерский учет иностранных инвестиций,
экономический анализ иностранных инвестиций, инвестиционноинновационное развитие, иностранные инвестиции, инвестор.
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The ways for improving the accounting and analytical procedures of foreign investment to create transparent and clear rules of doing business for
foreigners in Ukraine have been offered. There has been proved a positive
influence of the presented recommendations on investment and innovation
development of the Ukrainian economy.
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Вступ. Нарощування та ефективне використання
інвестиційних ресурсів на конкурентоспроможні новітні
досягнення у продукції і технології є одним із важливих
чинників забезпечення моделі інвестиційно-інноваційного
розвитку країни. Іноземні інвестиції являють собою найважливішу частину світового руху капіталу, здійснюючи
прямий вплив на оновлення, реконструкцію, модернізацію
виробництва та структурну перебудову економіки приймаючої країни.
Українська економіка має величезний інвестиційний
потенціал через вдале розташування в центрі Європи, велике різноманіття природних ресурсів, високоосвічене населення з європейським менталітетом. За умов достатнього іноземного інвестування можливо реалізувати високий
інвестиційно-інноваційний потенціал економіки України
через розвиток таких напрямів, як розробка новітніх розділів математики (зокрема в теорії функцій, функціональному аналізі) та теоретичної фізики; дослідження наноструктур і розробка нанотехнологій; радіофізика міліметрового
та субміліметрового діапазону; імунобіотехнології, біосенсорика та молекулярна діагностика; біотехнологія рослин
і біофізика; біодеградація; кріобіологія та кріомедицина;
нейронаука, зокрема нейрофізіологія; інформатика; мікрой оптоелектроніка; аерокосмічні технології тощо.
Однак іноземних інвесторів відлякує військовополітична нестабільність і відсутність гарантій захисту та
прибутковості інвестицій.
Розвитку співпраці з іноземними партнерами в галузі
інвестування можна досягти лише за умови повної довіри
й прозорості між учасниками інвестиційного процесу, яку
забезпечує чітка і лояльна законодавча база та достовірна
система бухгалтерського обліку. Причому для іноземних
інвесторів важливим є надання гарантій і впевненості не
тільки при входженні іноземного капіталу в економіку
України, а й при поверненні інвестиційних коштів, якщо
з певних причин відбувається відтік іноземних інвестицій.
У зв’язку з цим потребують вирішення обліково-аналітичні
проблеми, пов’язані з іноземними інвестиціями, що дасть
можливість залучити іноземних інвесторів і поштовх для
інвестиційно-інноваційного розвитку національної економіки.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розгляду
проблем інвестиційно-інноваційного розвитку України та
впливу на нього іноземних інвестицій присвячено роботи
таких вітчизняних економістів, як В. Андрійчук, М. Флейчук, А. Мокій [1], О. Амоша, А. Гальчинський, В. Геєць [2],
В. Гусєв [3], Л. Малюта [4], Е. Молчалова [5], І. Павленко [6],
І. Прокопенко, Т. Стовбун [7], С. Свірко [8], В. Семиноженко, О. Собкевич, А. Сухоруков [9], В. Федоренко, А. Чухно.
Також варто виділити науковий доробок у дослідженні теорії інвестиційно-інноваційного розвитку таких зарубіжних вчених, як С. Глазьєв, П. Друкер, Н. Іванова, Дж. Кейнс,
М. Кондратьєв, Б. Кузик, С. Кузнець, Г. Менш, Р. Нельсон,
М. Портер, П. Ромер, Б. Санто, А. Шпітгофф, Й. Шумпетер,
Е. Хансен, Ю. Яковець, К. Яновський та ін.
Незважаючи на теоретичні досягнення у вивченні процесів інвестиційно-інноваційного розвитку, варто
зазначити, що залишається невикористаний потенціал
у можливостях залучення іноземних інвестицій в економіПроблеми економіки № 2, 2016

ку України через вирішення проблем бухгалтерського обліку й аналізу відповідних операцій.
Постановка завдання. Метою статті є обґрунтування та подання рекомендацій з удосконалення бухгалтерського обліку й економічного аналізу іноземних інвестицій для інвестиційно-інноваційного розвитку економіки
України.
Викладення матеріалу. Основні проблеми інвести
ційно-інноваційного розвитку України наведено на рис. 1.
В табл. 1 наведено місця України у світових рейтингах по слабким позиціям економіки.
Із табл. 1 видно, що такі важливі для інвестиційноінноваційного розвитку України фактори, як захист інвесторів (105 місце), захист інтелектуальної власності (129
місце), рівень державного втручання у бізнес (115 місце),
рівень інновацій (82 місце), рівень державного замовлення
високотехнологічних продуктів (123 місце) та інші належать до слабких позицій української економіки.
З огляду на визначені слабкі сторони економіки України, потребують вирішення обліково-аналітичні проблеми,
пов’язані з іноземними інвестиціями, що дасть можливість
залучити іноземних інвесторів і поштовх для інвестиційноінноваційного розвитку національної економіки.
Закон України «Про режим іноземного інвестування [11] трактує іноземні інвестиції як всі види цінностей,
що вкладаються іноземними інвесторами в об’єкти інвестиційної діяльності відповідно до законодавства України
з метою отримання прибутку або досягнення соціального ефекту. Повернення іноземних інвестицій може відбуватися шляхом виходу одного або кількох інвесторів при
збереженні підприємством статусу юридичної особи, повною й остаточною ліквідацією підприємства як юридичної особи.
В обох випадках Закон України «Про режим іноземного інвестування» гарантує повернення інвестицій іноземному інвестору не пізніше шести місяців із дня припинення діяльності, у натуральній формі або у валюті інвестування в сумі фактичного внеску (з урахуванням можливого
зменшення статутного фонду) без сплати мита, якщо інше
не встановлено законодавством або міжнародними договорами України.
В сучасних умовах іноземне інвестування виступає
найважливішим засобом забезпечення умов виходу України
з економічної кризи, структурних зрушень в економіці, забезпечення науково-технічного прогресу, підвищення якісних показників господарської діяльності на мікро- та макрорівні.
Запровадження в Україні моделі інвестиційно-інноваційного розвитку економіки дасть можливість у найближчій перспективі наблизитися до розвинених країн,
покращити міжнародний імідж України, прискорити темпи
структурної перебудови економіки, що вплине на підвищення конкурентоспроможності національної продукції.
Інвестиційно-інноваційний розвиток можливий лише за
умов вкладання великої кількості інвестиційних ресурсів.
Через брак власних внутрішніх інвестицій потрібно проаналізувати сучасний стан іноземного інвестування в українську економіку та визначити резерви та шляхи його розширення.
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Економіка та управління національним господарством
Основні проблеми інвестиційно-інноваційного розвитку економіки України

Практичне використання базового законодавства стримується вкрай недостатньою інфраструктурою, нерозвиненістю системи захисту інвестицій, страхування ризиків за ними, інтелектуальної власності та системи регулювання
і стимулювання інноваційної діяльності
Управління інвестиційно-інноваційною діяльністю здійснюється без чітко сформульованої стратегії інвестиційного
та інноваційного розвитку
Продукція високотехнологічних галузей не знаходить збуту через великий технологічний відрив і відсутність
мотивації до її використання, що суттєво знижує ефект інновацій та нівелюється в суспільному масштабі
Недостатність фінансових ресурсів для забезпечення наукових досліджень і впровадження інноваційних розробок
Відсутність дієвої системи пріоритетів розвитку науково-технологічної сфери
Відсутність системності у здійснюваних заходах щодо реалізації інвестиційно-інноваційного потенціалу підприємства
Неготовність апарату управління до предметної діяльності, спрямованої на інноваційний розвиток підприємства
Відсутність науково-методологічної бази формування витрат на інновації у системі управління підприємством
Рис. 1. Основні проблеми інвестиційно-інноваційного розвитку України на сучасному етапі
Джерело: сформовано автором

Таблиця 1
Місце України у світовому рейтингу по слабким позиціям економіки, 2014–2015 рр. [10]
Фактори

Місце у світовому рейтингу з 144 країн

Кредитний рейтинг країни

105

Рівень інфляції

75

Захист інвесторів

105

Рівень організованої злочинності

126

Захист інтелектуальної власності

129

Право власності

135

Рівень державного втручання у бізнес

115

Рівень інновацій

82

Витрати бізнесу на дослідження та інновації

66

Рівень співпраці бізнесу з університетами у сфері досліджень та інновацій

74

Рівень державного замовлення високотехнологічних продуктів

123

Рівень патентування за формою РСТ (Patent Cooperation Treaty)

52

Безпосередньо обов’язками із залученням іноземних
інвестицій в Україну займаються державні інституції, наведені на рис. 2.
Також діяльність іноземних інвесторів в Україні регулюється близько 70 нормативними актами різного рівня.
В той же час іноземному інвестору досить важко керуватися ними у зв'язку з неоднозначністю та суперечливістю
деяких положень, оскільки до чинного законодавства постійно вносяться зміни та доповнення (часто заднім чис28

лом), що не дає нормативно-правової стабільності іноземним інвесторам.
На сьогодні передбачена державна підтримка реалізації інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки, зокрема шляхом звільнення від оподаткування
ввізним митом при ввезені визначеного переліку товарів,
необхідних для реалізації таких проектів, та відтермінування сплати ПДВ (до 60 днів) щодо ввезених товарів на підставі векселя [12].
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Рис. 2. Державні інституції, що займаються залученням іноземних інвестицій в Україну
Джерело: сформовано автором

Нормами Митного кодексу України (ст. 287) передбачено звільнення від сплати ввізного мита товарів, які ввозяться іноземними інвесторами на строк не менше трьох
років з метою інвестування на підставі зареєстрованих договорів (контрактів) або як внесок іноземного інвестора до
статутного капіталу підприємства з іноземними інвестиціями. Розмитнення таких товарів здійснюється у першочерговому порядку [13].
Недостовірна вхідна та відповідно і вихідна інформація
аналізу

Проблеми аналізу іноземних інвестицій можливо
згрупувати по таких основних напрямках (рис. 3).
У рейтингу інвестиційної привабливості країн світу
International Business Compass за 2015 рік, опублікованому
компанією BDO, Україна за рік піднялася на 20 позицій у рейтингу і розташовується на 89 місці, входячи до переліку країн,
що показали найкраще зростання за рік, нарівні з Білоруссю
і Латвією. У 2014 році наша країна займала 109 місце.

Порядок обліку іноземних інвестицій як інформаційної бази аналізу не відображено в П(С)БО
та у податковому законодавстві

Відсутність чіткої
загальноприйнятої
термінології і методології
аналізу в Україні та за
кордоном

Проблеми аналізу іноземних
інвестицій

Сконцентрованість аналізу не на виявленні резервів, а на
розрахунку аналітичних коефіцієнтів, які порівнюються
в кращому випадку з аналогічними підприємствами, в гіршому – з нормативами, прийнятими в минулому столітті

Значні інфляційні процеси в українській економіці та нестабільність національної валюти
Для аналізу показників
фінансового стану підприємств, що отримують іноземні інвестиції, використовують застарілі нормативні та середньогалузеві
показники

Велика кількість аналітичних коефіцієнтів знаходиться у функціональній залежності між собою,
або має невелику корисність

Рис. 3. Проблеми аналізу іноземних інвестицій на українських підприємствах
Джерело: сформовано автором

По областях України найбільші частки іноземних
вкладень станом на 01.01.2016 має Київ (22733 млн дол.
США), Київська (1653,8 млн дол. США), Дніпропетровська
(7758,7 млн дол. США), Донецька (2550,4 млн дол. США),
Харківська (1726 млн дол. США), Одеська (1432,5 млн дол.
США) області та Львівщина (1374,9 млн дол. США) [14].
Щодо загальних тенденцій іноземного інвестування
в економіку України необхідно зауважити, що найбільшими компаніями-інвесторами є: Mittal Steel, Siemens,
Volkswagen, Jabil Circuit and Electronics, Sony, Panasonic,
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TNK-BP, Coca-Cola, Cargill, Carlsberg, Sun Interbrew, Kraft
Foods, Nestle, Phillip Morris, Reemtsma, Raiffeisen Bank, Erste
Bank, HVB, ING Bank, BNP Paribas, EFG Group, McDonalds,
Metro Cash & Carry, Billa та ін. [5, с. 6]
Найбільшими іноземними інвесторами в економіку
України є: Кіпр, Німеччина, Нідерланди, РФ, Австрія, Віргінські острови, Беліз (табл. 2)
Піком інвестування залишається 2013 рік, передкризовий, коли загальна сума ПІІ в Україну сягала 58156,9 мільйонів доларів. За весь період соціально-економічної
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Таблиця 2
Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал) з країн світу в економіку України за 2011–2015 рр. [15]
Обсяги прямих інвестицій на 1 січня, млн дол. США
2011

2012

2013

2014

2015

У % до підсумку
01.01.2016

49362,3

54462,4

58156,9

45916,0

43371,4

100,0

Кіпр

12645,5

17275,1

19035,9

13710,6

11744,9

27,1

Німеччина

7386,4

6317,0

6291,8

5720,5

5414,3

12,5

Нідерланди

4822,8

5168,6

5561,5

5111,5

5610,7

12,9

Російська Федерація

3594,5

3785,8

4287,4

2724,3

3392,1

7,8

Австрія

3423,1

3401,4

3257,5

2526,4

2402,4

5,5

Велика Британія

2508,2

2556,5

2714,1

2145,5

1852,5

4,3

Віргінські острови

2230,7

1884,9

2493,5

1997,7

1798,9

4,1

Франція

1744,0

1765,3

1825,8

1614,7

1528,1

3,5

Швейцарія

1607,0

1600,1

1325,4

1390,6

1364,2

3,1

Італія

1043,1

1106,2

1267,8

999,1

972,4

2,2

США

965,9

1015,9

1055,6

862,3

698,9

1,6

Польща

960,3

936,7

991,1

831,2

785,9

1,8

Беліз

875,5

916,4

845,4

642,4

547,2

1,3

Інші країни

5555,3

6732,5

7204,1

5639,2

5258,9

12,3

Країни-інвестори

Усього
у тому числі:

Джерело: сформовано автором на основі [15]

кризи відплив іноземних капіталів склав 25,42 %, або ж
14785,5 млн дол. США. В даних не враховувалися тимчасово окуповані території Автономної Республіки Крим та
Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.
Впродовж 2014 року спостерігається зменшення
обсягу іноземних інвестицій в Україну, що спричинено
негативними макроекономічними чинниками: погіршення економічного клімату у країні, призупинення промисловості в східному регіоні та активні бойові дії на цій
території.
1%
2%

За статистичними даними видно, що найбільшим інвестором був і залишається Кіпр. Це пояснюється тим, що
засновниками кіпрських фірм, які здійснюють інвестиції
в економіку України, є українські олігархи.
За офіційними статистичними даними лідерами
з інвестицій в та з України є три найбільші офшорні зони –
Кіпр, Британські Віргінські острови і Беліз, що в загальному обсязі складає близько 40 % іноземних інвестицій.
Офшорні операції зазвичай розглядаються як можливість
нелегального вивезення капіталу. Тому про позитивний
ефект від інвестицій можно стверджувати лише для інших
60 % інвестованого іноземного капіталу (рис. 4).

1% 1%
2%

Кіпр
Російська Федерація
Латвія
Вiрґiнськi Острови (Брит.)
Польща
Інші країни
93 %

Рис. 4. Обсяги прямих інвестицій із України на 31.12.2015, млн дол. США
Джерело: сформовано автором на основі [15]
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Таблиця 3
Динаміка прямих іноземних інвестицій в Україні за 2010–2015 рр.
Роки

ПІІ в Україну, млн дол. США

ПІІ з України, млн дол. США

Сума

Приріст

%

Сума

Приріст

%

2010

44708,0

+4681,2

11,70

6871,1

+647,8

10,41

2011

49362,3

+4654,3

10,41

6898,0

+26,9

0,39

2012

54462,4

+5100,1

10,33

6481,9

-416,1

-6,03

2013

58156,9

+3694,5

6,78

6575,3

+93,4

1,44

2014

45916,0

-12240,9

-21,05

6352,2

-223,1

-3,39

2015

43371,4

-1966,6

-4,28

6232,0

-120,2

-1,89

Джерело: сформовано автором на основі [15]

Вирахувавши 40 % з усіх інвесторів (тих, які стосуються офшорних операцій), отримуємо «позитивні» інвестиції в Україну. Отже, більшість західних інвесторів цікавить сільське господарство, ІТ-сектор, ринок споживчих товарів, а також в 2014 році великий інтерес
почала викликати галузь енергетики, зокрема через
курс валюти, газове питання та ситуацію на Сході
України.
Розглянемо динаміку ППІ, які надійшли до України
та з України за останні 5 років (табл. 3)
Для створення передумов інвестиційної привабливості України та залучення іноземних інвестицій на
макрорівні необхідно: припинення збройного конфлікту
на Донбасі; проведення комплексної реформи судової,
правоохоронної та податкової системи; мінімізація рівня
корупції.
Необхідно чітко визначити декілька галузей економіки, які потенційно можуть стати драйверами інвестиційноінноваційного розвитку. Такими галузями мають стати
найбільш динамічно зростаючі галузі: аерокосмічна, військово-промисловий комплекс, агросектор та електронна
комерція.
Для удосконалення обліку іноземних інвестицій рекомендується:
 створити чітку поетапну методику обліку надходження та вибуття іноземних інвестицій у П(С)
БО та у податковому законодавстві, адже у податковому обліку немає навіть чіткого визначення,
у якої із сторін утворюється дохід чи витрати внаслідок відтоку іноземних інвестицій;
 скласти порядок обліку вкладання та повернення
іноземних інвестицій у натуральній формі, тобто
у формі товарно-матеріальних цінностей (продукції, товарів, необоротних активів тощо), на
відміну від грошових внесків, які є можливість
переводити в іноземну валюту за встановленим
курсом. Ситуація ускладнюється, коли з дня внесення іноземним інвестором необоротних активів до капіталу підприємства може пройти досить
тривалий термін (як рік, так і десятиліття). За цей
час об’єкти матеріально та морально зношуються, втрачають свою вартість або можуть бути поПроблеми економіки № 2, 2016

вністю списані, що зашкоджує правильній оцінці
вартості, за якою їх слід повертати іноземному
інвестору. Аналогічні ситуації виникають і під час
повернення оборотних активів, тому що операційний цикл їх використання може складати навіть кілька годин;
 здійснити відповідні роз’яснення в національних
стандартах та інструкціях, на яких рахунках слід
відображати і хто повинен нести додаткові витрати при вибутті іноземних інвестицій у натуральній
формі, зокрема витрати на транспортування, страхування в дорозі, навантажувально-розвантажувальні
роботи, митне оформлення тощо;
 врегулювати відображення в обліку повернення
та передачу незавершених іноземних капітальних
інвестицій, які щороку збільшують свою вартість,
в тому числі за кошти інших інвесторів.
Отже, удосконалення бухгалтерського обліку іноземних інвестицій дасть можливість іноземним інвесторам захистити свій капітал і мати впевненість у майбутньому, що
приведе до збільшення обсягів іноземного інвестування
і як наслідок – активізації інвестиційно-інноваційного розвитку України.
Для ефективного управління іноземними інвестиціями потрібна комплексна методологія їх аналізу. Основним
завданням аналізу іноземних інвестицій має бути визначення резервів ефективності використання інвестиційних
ресурсів, виявлення та розрахунок джерел їх залучення та
фінансування.
Для удосконалення економічного аналізу іноземних
інвестицій рекомендується:
 зводити аналіз іноземних інвестицій до розрахунку резервів, а не до розрахунків структурних
співвідношень, темпів зміни показників, значень
фінансових коефіцієнтів;
 для інформаційної бази аналізу використовувати
достовірну інформацію, при цьому не перекручувати її через суб'єктивні і об'єктивні причини.
Об’єктивними причинами є недосконала українська система бухгалтерського обліку та подання
звітності. Суб’єктивними – перекручування даних (в більшу або меншу сторону) з метою покра31
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щення або погіршення фінансового стану підприємства;
 при аналізі іноземних інвестицій використовувати оптимальну кількість коефіцієнтів для розрахунків, оскільки більшість із них знаходиться
у функціональній залежності між собою;
 розробити нові середньогалузеві фінансові та нормативні показники, а також коефіцієнти, адже без
адекватних та оновлених для сучасних тенденцій
економічного розвитку нормативних показників
неможливо з'ясувати, в чому полягають сильні
і слабкі сторони роботи підприємства і наскільки
ефективна його діяльність;
 створити методику аналізу фінансової звітності
підприємств із іноземними інвестиціями в умовах
значних інфляційних процесів в українській економіці та нестабільності грошової одиниці;
 удосконалити термінологічну нечіткість, обумовлену тим, що методологія аналізу іноземних інвестицій в ринкових умовах прийшла до нас із-за
кордону;
 запобігати виникненню ситуацій, коли одні й ті ж
показники по-різному трактуються та розраховуються.
Отже, наявна методологія аналізу іноземних інвестицій має велику кількість проблем і недоліків, які потрібно невідкладно розв’язувати. Це дасть можливість приймати ефективні інвестиційні рішення, надавати інвесторам
об’єктивну, повну та достовірну інформацію в різноманітних розрізах про іноземні інвестиції.
Висновки та напрямок подальших досліджень.
Отже, у статті доведено, що Україна має всі потенційні
ресурси і можливості стати світовою площадкою для іноземних інвестицій, а особливо в інновації. Залучення іноземних інвесторів можливо здійснити на сьогодні за умови
удосконалення нормативно-правової бази, боротьби з корупцією та закінчення військового протистояння на Сході
країни.
Подані рекомендації з удосконалення системи бухгалтерського обліку та економічного аналізу іноземних
інвестицій дадуть поштовх до активізації інвестиційноінноваційного розвитку економіки України.
Запропоновані шляхи удосконалення обліково-ана
літичних процедур іноземного інвестування дозволять
сформувати для іноземних інвесторів прозорі та зрозумілі
правила ведення бізнесу в нашій країні, нададуть впевненість у збереженні власних інвестицій на стадії їх надходження, використання та вибуття.
Проведення подальших наукових досліджень і розробок слід зосередити на удосконаленні теорії та методології бухгалтерського обліку та економічного аналізу операцій, пов’язаних з інвестиційно-інноваційним розвитком
економіки України.
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