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Іноземні інвестиції — це всі види цінностей, що вкладаються іноземними
інвесторами в об’єкти підприємництва чи інші види діяльності для одержання прибутку
чи досягнення соціального ефекту. Діяльність іноземних інвесторів на території
України регулюється ЗУ "Про іноземні інвестиції", ДКМ "Про режим іноземного
інвестування", ЗУ "Про державну програму заохочення іноземних інвестицій в
Україну", ЗУ "Про правовий статус іноземців". Державна політика щодо залучення
іноземного капіталу здійснюється Кабінетом Міністрів України спільно з НБУ та
регулюється Верховною Радою України. Безпосереднім залученням іноземних
інвестицій займаються такі державні інституції: Українська державна кредитно-
інвестиційна компанія; Національне агентство України по реконструкції та розвитку;
Державний інвестиційно-кліринговий комітет; Палата незалежних експертів з питань
інвестицій; Консультативна рада з питань іноземних інвестицій в Україні; Валютно-
кредитна рада Кабінету Міністрів; Координаційна рада з питань інвестиційно-
клірингового співробітництва. На території України до іноземних інвесторів
застосовується національний режим інвестиційної діяльності, тобто надано рівні умови
діяльності з вітчизняними інвесторами. Іноземні інвестиції в Україні не підлягають
націоналізації.

До десятки основних країн-інвесторів, на які припадає понад 83% загального
обсягу прямих інвестицій, входять: Кіпр – 18712,0 млн. дол. США, Німеччина –
6194,8 млн .дол. США, Нідерланди – 5504,0 млн. дол. США, Російська Федерація –
3842,1 млн. дол. США, Австрія – 3216,4 млн .дол. США, Велика Британія – 2724,4 млн.
дол. США, Віргінські Острови (Брит.) – 2452,4 млн. дол. США, Франція – 1843,0 млн.
дол. США, Швейцарія – 1277,5 млн. дол. США та Італія – 1259,0 млн. дол. США.

Для підвищення  інвестиційної привабливості держави  Україні слід:
— врегулювати питання оподаткування операцій з фінансового лізингу;
— пришвидшити запровадження «автоматичного» відшкодування податку на додану
вартість сумлінним платникам податків та Єдиного реєстру податкових накладних;
— запровадити жорстку відповідальність держави за несвоєчасне відшкодування
податку на додану вартість «сумлінним» платникам.


