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З діаграми бачимо, що найбільший обсяг прямих іноземних інвестицій з 

країн світу в економіку України у розмірі 11744,9 млн.дол.США (28,9%) 

надійшли від Кіпру. 

Отже, науково обґрунтована інвестиційна політика держави здатна 

вивести економіку України із кризового стану, і буде визначати структуру 

реальних інвестиційних джерел, заходи для ефективного виконання програм 

різних рівнів, і саме збільшення прямих іноземних інвестицій в Україну буде 

поштовхом до вирішення низки проблем в інвестиційній діяльності, але для 

цього потрібно зробити Україну більш економічно привабливою для інших 

країн світу, що повинно стати одним із пріоритетів уряду. 
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Важливою особливістю сучасної економіки є її глобалізація та тенденція 

до інтеграції. Економічна інтеграція — це новий етап інтернаціоналізації 

господарського життя, яка проявляється у державній формі об'єднань країн. 

Вона передбачає: 1) зростання продуктивних сил; 2) спеціалізацію у 

виробництві товарів та послуг, в яких країна володіє конкурентними 

перевагами ; 3) науково-технічну революцію; 4) посилення взаємозв'язку та 

взаємодоповнюваності світових господарств на основі міжнародного поділу 

праці. 

Процес глобалізації на розвиток економіки має суперечливий вплив. З 

одного боку, усуває міжнаціональні бар'єри, руйнує міждержавні кордони та 

формує єдину транснаціональну систему господарства — глобальний 

економічний моноліт, а з іншого – загострює конкурентну боротьбу на 

внутрішньому ринку, деформуючи структуру економіки. Країни з низькими 

та середніми прибутками є найбільш вразливими до екзогенних чинників, а 

отже, актуальним постає питання державного регулювання ступеня 

відкритості економіки.[1] 

В економічній літературі під відкритістю національної економіки 

розуміють відносини, які визначають умови розширення та межі 

можливостей економічної системи у розвитку міжнародного 

співробітництва.[2] З позиції економічної теорії «відкритість» – це вільний 

рух товарів, капіталу, знань, які передають технології і веде до економічного 

зростання в усіх країнах [3]. 

http://www.ukrstat.gov.ua/
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F
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Відкритість економіки потребує державного регулювання, яке 

забезпечить збереження інтересів країн на світовому рівні через покращення 

конкурентоспроможності. Цього результату можна досягти завдяки 

оптимізації платіжного балансу, структури імпорту та експорту, 

запровадженню ефективної монетарної, податкової ,бюджетної політик. 

В умовах інтеграції основними завданнями державної податкової 

політики є: 1) для легкої промисловості та підприємств, які займаються 

виробництвом біопалива, електричної та теплової енергії запровадити 

використання пільг з податку на прибуток; 2) запровадити податкові пільги у 

науково-технічні, технологічні галузі, експериментальні наукові розробки з 

метою збільшення частки високотехнологічного експорту; 3) розробити 

систему податкових стимулів для розвитку малого бізнесу, використання 

яких буде направлене на підтримку взаємопов’язаних промислових 

підприємств, інноваційних кластерів, які забезпечують суб’єктів 

спеціалізованими знаннями, створюючи умови для розвитку економіки у 

цілому. 

Основною складовою відкритості національної економіки є інвестиційна 

привабливість країни. За останні п’ять років в Україні простежується 

зменшення прямих іноземних інвестицій. Щоб покращити інвестиційний 

клімат в Україні необхідно забезпечити не тільки політичну та фінансову 

стабільність, а також і податкову.  

Таким чином, сучасними проблемами здійснення податкової політики в 

Україні залишаються: складність та суперечливість податкового 

законодавства, внесення численних змін до податкових законів, надмірне 

податкове навантаження на платників податків, зниження ділової активності 

суб’єктів господарювання, численні конфлікти між контролюючими 

органами у сфері оподаткування та платниками податків, значні масштаби 

тінізації економіки тощо. 

Заходи державного податкового регулювання мають бути направлені на 

зниження податкового навантаження на платників податків, на забезпечення 

простоти сплати податків, подолання конфліктів між контролюючими 

органами у сфері оподаткування та платниками податків, а також на 

стабілізацію податкового законодавства, яке за останні роки значно 

змінювалося, що є негативним явищем з позиції потенційних інвесторів. 

В Україні повинна бути сформована така концепція державної податкової 

політики, яка б стала вагомим чинником конкурентної боротьби за обмежені 

виробничі ресурси та сприяла б економічному зростанню та давала 

можливість вирішувати соціально-економічні проблеми на рівні країни. 

Лише та країна, яка зможе сформувати та реалізовувати несуперечливу, 

прозору та конкурентну податкову політику, отримає вигоди та переваги від 

зростання масштабів глобалізації. 
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Для побудови сучасної демократичної влади, з подальшою інтеграцією в 

Європейський Союз, в Україні роками приймаються та розробляються 

різноманітні накази та постанови щодо впровадження системи Електронний 

уряду [1]. Кожного року громадяни стають свідками шаленої інфляції, 

безпросвітної боротьби з корупцією, що відображається на загальному рівні 

довіри населення органам державної влади. Останні два роки стали початком 

стадії нового реформування та перезавантаження системи органів 

державного управління з метою підвищення ефективності діяльності. Дані 

організаційні заходи відбуваються шляхом впровадження новітніх технологій 

управління з використанням сучасного інформаційного інструментарію – 

одним з яких є Електронний уряд. 

Концепція Електронного уряду вперше була проваджена в Сінгапурі, а на 

початку 90-х набула поширення у країнах Заходу. 

Поняття «Електронний уряд» походить від англ. «egovernment» 

тлумачиться як модель державного управління, яка заснована на 

використанні сучасних інформаційних та комунікаційних технологій з метою 

підвищення ефективності та прозорості влади, а також встановлення 

суспільного контролю над нею [3]. 

До основних переваг від провадження даної системи можна віднести: 

- спрощення адміністративних процедур формального документообігу, а 

також значне заощадження ресурсів; 

- за рахунок автоматизації набувають прозорості процеси співпраці уряду 

із службовцями всіх щаблів; 

-  при проведенні електронних тендерів і закупівель відбувається 

економія коштів. 

Впровадження системи Електронного уряду відбувається на чотирьох 

рівнях: 

- Між урядом і громадянами; 

- Урядом і службовцями; 

- Урядом і бізнесом; 

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Ekpr/2009_31/Zmist/1PDF.pdf
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97

