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Серед факторів, що впливають на конкурентоспроможність національної економіки, чинне місце 
займають прямі іноземні інвестиції та інноваційний рівень економіки. 

У зв’язку з воєнно-політичною та соціально-економічною нестабільністю, спричиненою подіями 
Революції Гідності та військової агресії Росії, в Україні значно погіршився інвестиційний клімат (рис.). 

 
Динаміка прямих іноземних інвестицій в економіку України станом на 1 січня (млн. дол. США) [1] 

 
Аналіз даних динаміки обсягів прямих іноземних інвестицій демонструє їх різке зниження, 

починаючи з 2014 року, і за два роки воно сягнуло 42,7%. Якщо проаналізувати географічну структуру 
прямих іноземних інвестицій, то найбільша їх частка припадає на офшорні країни: Кіпр, Нідерланди. 

На основі проведеного дослідження динаміки залучення прямих іноземних інвестицій в 
економіку України можна зробити такі висновки: 

1. Офшорні зони мають негативний вплив на економіку, оскільки туди відбувається значний 
відтік капіталу, що скорочує податкові надходження до бюджету. Фактично інвестиції з Кіпру, 
Нідерландів та інших офшорних країн – це кошти, вилучені з бюджету України, зароблені через 
несплачені податки та хабарництво. Зазначені факти говорять про те, що треба встановити дуже 
жорсткі законодавчі рамки у відносинах з офшорними країнами та значно скоротити відтік капіталу та 
приплив звідти іноземних інвестицій [2]. 

2. Схожа ситуація спостерігається з інвестиціями з Російської Федерації, які теж займають 
левову частку в структурі прямих іноземних інвестицій, проте насправді є реінвестиціями, тобто 
поверненим капіталом, що раніше був нелегально виведеним з України [3]. 

3. Реальним завданням українського уряду зараз повинне бути покращення інвестиційного 
клімату саме для провідних країн: Європейського Союзу, США, Азійсько-Тихоокеанського регіону і 
залучення їх інвестицій, оскільки вони є економічно та інноваційно розвиненими. Для цього необхідно 
посилювати боротьбу з бюрократією, корупцією, реформувати податкову систему, зокрема 
запровадити пільгове оподаткування для тих іноземних компаній, що вкладають кошти в інноваційну 
сферу. Тобто слід також модернізувати інноваційну інфраструктуру, яка зараз перебуває в занепаді. 
Створення інноваційних зон в Україні сприятиме стрімкому залученню додаткових іноземних 
інвестицій та підвищенню рівня конкурентоспроможності вітчизняної економіки. 

4. Економічне та інноваційно-інвестиційне зростання країни можливе лише за умови стабільної 
політичної ситуації та припинення військових дій на Сході України. 
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