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Економіка України вступає в новий етап досягнення стабільного економічного 

зростання, передусім у реальному секторі економіки. Важливу роль у вирішенні цієї 
проблеми відіграють інвестиції, оскільки сьогодні вони визначають напрями й 
інтенсивність розвитку всієї економічної діяльності в суспільстві. Саме динамічно 
зростаючі інвестиції з матеріалізованими в них інноваціями, трансформуючись у створення 
нових конкурентоспроможних виробництв, є важливим елементом забезпечення 
економічного зростання на основі науково-технічного прогресу, підвищення ефективності 
господарської діяльності. Сучасний етап розвитку української економіки характеризується 
процесами відносної політичної та макроекономічної стабілізації. Однак, незважаючи на 
це, говорити про інвестиційне підвищення ще рано. Реальний обсяг інвестицій значно 
нижче існуючих потреб економіки, не спостерігаються тенденції і до стійкого зростання 
іноземних інвестицій. Тому за даних умов ключовою проблемою економічної політики 
держави є активізація інвестиційної діяльності, яка потребує формування такої 
інвестиційної політики, що надає можливість максимально використовувати національні 
ресурси і залучати у вітчизняну економіку іноземні інвестиції [1]. 

Прямі іноземні інвестиції відіграють важливу роль у розвитку економік різних країн 
світу, їхнє надходження покращує стан і результативність національного господарства, 
сприяє залученню інноваційних технологій, поліпшенню якості перероблення та зберігання 
продуктів сільського господарства, використання ресурсів, насиченості внутрішнього 
ринку високоякісною продукцією, створенню нових робочих місць, нарощуванню 
експортного потенціалу й розвитку імпортозамінних виробництв, налагодженню 
економічних зв'язків між господарюючими суб'єктами тощо. Як основна рушійна сила 
феномена глобалізації міжнародний рух капіталу та прямі іноземні інвестиції сприяють 
формуванню міждержавних політичних альянсів і соціально-демографічним та 
економічним зрушенням в економіці окремих країн та їхніх угруповань [2]. 

Сучасна ситуація в Україні щодо прямих іноземних інвестицій залишається 
нестабільною. До головних чинників, які гальмують розвиток інвестиційної діяльності в 
Україні, належать [4]: 
- законодавча нестабільність; 
- відсутність чіткої державної стратегії щодо залучення інвестицій; 
- значний податковий і адміністративний тиск на об’єкти підприємництва; 
- неврегульованість питань захисту прав власності інвесторів; 
- нестабільність роботи фінансової системи країни. 

Необхідно зазначити, що сьогодні іноземні інвестиції є одним з ресурсів, який 
сприятиме підвищенню інвестиційної діяльності в країні, як у дійсному періоді так і у 
перспективі. Тому необхідно створювати умови для покращення інвестиційного клімату в 
Україні за рахунок залучення прямих іноземних інвестицій 
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