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Актуальним і досить важливим питання є стан економіки України в умовах сучасної фінансово-

економічної кризи, а також її посткризове відновлення, за таких обставинах Україна має дефіцит коштів 

Державного бюджету, та внутрішніх інвестиційних ресурсів, саме тому велика увага приділяється 

залученню іноземних інвестицій. Основним завданням є залучення іноземних інвестицій в Україну, а в 

результаті їх накопичення для розвитку та ефективного функціонування економіки країни. 

Останнім часом спостерігається помітно позитивна тенденція, яка показує збільшення іноземних 

інвестицій в Україну. До цього ж важливим фактором є проведення фінальної частини чемпіонату з футболу 

«Євро-2012», який відіграє важливу роль у підвищенні рівня інвестиційної привабливості країни, а отже дає 

надію на те, що стан економіки може змінитися на покращення. 

Широке коло питань, пов'язаних з дослідженнями в галузі розвитку інвестиційної діяльності, 

відображено в роботах вітчизняних учених-економістів, зокрема: О. Барановського, І. Бланка, Л. Борщ, В. 

Волошина, О. Гаврилюка, Г. Козаченко та інше. За кордоном даними питаннями займався А. Маглаперідзе, 

П. Массе, Дж Кейнс та інші. 

Беручи до уваги дослідження Г. Козаченко, вчений розглядав інвестиції з погляду сфери виробництва. 

Проте не береться до уваги вкладення коштів в об’єкти, що не використовуються як засіб виробництва. А. 

Маглаперідзе вивчав іноземні інвестиції як економічну категорію розширеного відтворення, що є 

інструментом для визначення економічного росту. Але в дослідженнях вище перелічених вчених недостатня 

увага приділена важливому питанню такому, як способи залучення іноземних інвестицій та формування 

інвестиційної діяльності в економіці України. 

Мета дослідження – виявлення проблем залучення іноземних інвестицій в економіку України та 

шляхів їх вирішення. 

За офіційними даними, приріст прямих іноземних інвестицій в Україну в 2011 році склав 4,56 млрд 

дол США, що на 2,3% менше, ніж у 2010 році. Зокрема, минулого року іноземні інвестори вклали в 

українську економіку 6,47 млрд дол США, тоді як роком раніше – 5,68 млрд.. Отже, обсяг ввезених в 

Україну прямих іноземних інвестицій на початок цього року досяг49,36 млрд дол США, або 1084,3 дол 

США на душу населення [1].  

Обсяги залучення в Україну іноземних ресурсів залежать від того, які вигоди хоче отримати власник 

ресурсів і з якою мірою ризику. Правильне розпорядження міжнародними інвестиційними ресурсами в 

Україні залежить від того, яка поставлена мета використання та функціонування конкретних інвестиційних 

проектів, яка вартість цих ресурсів,та які терміни надання. 

 У нашій країні існує низка проблем, які перешкоджають ефективному залученню іноземних 

інвестицій: 

1) відсутність відповідного інвестиційного клімату;  

2) нестабільність політичної ситуації; 

3) недосконалість ринкового механізму;  

4) відсутність зацікавлених партнерів;  

5) нестача привабливих інвестиційних проектів;  

6) недосконалість податкової системи; 

7) відсутність дієвої системи страхування інвестицій; 

8) надвисокий рівень інфляції [2, с. 66]. 

Ефективне функціонування інвестиційних проектів за підтримки держави має бути здійснено між 

національними або ж міжнародними кластерами, які працюють в одному товарно-грошовому напрямку. 

Для збільшення обсягів і ефективного використання іноземних інвестицій, необхідно застосувати такі 

заходи: 

1) розвиток інвестиційного ринку та інвестиційної інфраструктури; 

2) створення умов які сприятимуть появі нових партнерів (надання іноземному інвесторові права 

оренди на земельну ділянку, (а не права власності) під розміщення підприємства з іноземним капіталом на 

вигідний для нього термін, налагодження функціонування системи механізмів державно-приватного 

партнерства); 

3) оптимізацію податкових ставок і кількості податків; 
4) створення надійної законодавчої системи страхування та перестрахування інвестиційних ризиків, 

вільний вихід страхової компанії на міжнародні страхові ринки, створення системи, яка буде гарантією 

стабільного і довгострокового фінансування інвестиційних проектів [3].  

Отже, реалізація зазначених заходів має сприяти створенню партнерських взаємин української 

держави із зарубіжними інвесторами, покращення якості економічного розвитку та зростання, а також більш 

повній реалізації внутрішнього ринкового потенціалу.  
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