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Іноземні інвестиції мають важливу роль у розвитку національної економіки. Залучення коштів із 
закордону є одним із способів вирішення не лише поточних завдань фінансово-економічного розвитку 
України, а й стратегічних цілей. Тому важливо забезпечити всі необхідні умови залучення закордонних 
інвестицій, особливо покращити рівень інвестиційної привабливості та сформувати шляхи підвищення 
ефективності іноземних інвестицій. Аналіз статистичних даних свідчить про нестійку тенденцію щодо 
залучення іноземних інвестицій в економіку України (рис. 1): 

 
 

Рис.1. Динаміка залучення прямих іноземних інвестицій в Україну 
(побудовано автором за даними [1]) 

 
Відповідно до рис.1, динаміка надходження іноземних інвестицій має хвилеподібний характер: у 

2012 році набуває максимального значення – 8,175 млрд. дол. США., а мінімального – у 2014 р (847 
млн. дол. США), що пояснюється передусім нестабільною економічною та політичною ситуацією в 
країні. Окрім того, до причин, що зумовлюють стримування надходження іноземних інвестицій до 
України, можна віднести наступні: високий рівень корумпованості, обмеження на рух капіталу, 
інфляція, недостатньо розвинута інвестиційна інфраструктура, недосконалість законодавчої влади. 

Тенденція останніх років свідчить про досить обережне ставлення інвесторів до вкладення своїх 
коштів в українські проекти. Для покращення інвестиційної привабливості економіки України потрібно 
впровадити комплексну систему заходів, які сприятимуть покращенню усіх взаємодіючих між собою 
факторів, що визначають сприятливий клімат для підвищення ефективності залучення іноземних 
коштів. Зокрема вважаємо, необхідними до запровадження наступні заходи:  

1) введення системи пільгового оподаткування (зниження ставок оподаткування для тих 
інвесторів, що вкладають кошти в розвиток підприємств тих галузей, що є стратегічно пріоритетними, 
а також на прибуток, що спрямований у реінвестиції); 

2) створення спеціальних економічних зон на території України із впровадженням спрощеної 
системи оподаткування для підвищення рівня розвитку даних територій та з метою запобігання 
виведенню капіталу за кордон; 

3) удосконалення законодавчої бази України на основі системного підходу тощо.  
Водночас необхідно врахувати, що збільшення обсягів залучення іноземних інвестицій не 

свідчить про ефективність їх використання. На жаль, більша частина іноземних інвестицій 
вкладається у фінансовий сектор, а не розвиток промисловості. Проте, як свідчать результати 
проведених досліджень [2], без структурних перетворень в економіці, спрямованих на інноваційний 
розвиток, не можливий економічний добробут у країні. Тому вважаємо необхідним враховувати 
системний підхід до визначення стратегії формування інвестиційної привабливості України на 
державному рівні. 
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