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ІНОЗЕМНЕ ІНВЕСТУВАННЯ В УКРАЇНІ 

 

Дослідження проблеми інвестування економіки завжди 

знаходилось у центрі уваги економічної думки. На сучасному етапі 

становлення економіки України на засадах ринкової економіки 

вимагає залучення значних обсягів інвестицій. Іноземні інвестиції 

виступають основним джерелом отримання новітніх 

конкурентноздатних технологій, дозволяють регулювати розвиток 

економіки та істотно підвищувати її ефективність. 

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». 

Кабінет Міністрів України спільно з НБУ здійснює державну 

політика щодо залучення іноземного капіталу, її регулювання 

покладене на Верховну Раду України. 

У Законі України «Про режим іноземного інвестування» 

іноземні інвестиції визначаються як цінності, що вкладаються 

іноземними інвесторами в об'єкти інвестиційної діяльності 

відповідно до законодавства України з метою отримання прибутку 

або досягнення соціального ефекту [1].  

Іноземне інвестування може здійснюватись у вигляді: 

1. іноземної валюти; 

2. будь-якого рухомого чи нерухомого майна; 

3. цінних паперів;  

4. прав інтелектуальної власності;  

5. майнових прав; 

6. прав на господарську діяльність; 

7. платних послуг; 

8. в іншому вигляді, що не суперечить українському 

законодавству. 

Іноземними інвесторами можуть виступати: іноземні держави, 

юридичні особи, створені та правоздатні здійснювати інвестиції 

відповідно до законів країни свого місцезнаходження, а також 
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іноземні фізичні особи або особи без громадянства за умови, що 

останні зареєстровані як підприємці в країні їх громадянства чи 

постійного місця проживання. 

До факторів, що визначають динаміку іноземних інвестицій, 

відносяться: внутрішня політична стабільність; характер та темпи 

здійснення ринкових реформ; стабільність економічного 

законодавства; гарантії недоторканості приватної власності та 

закордонних вкладень; сприятливі зовнішньоекономічні умови. 

Інвестиційний клімат держави – це сукупність політичних, 

правових, економічних та соціальних умов, що забезпечують та 

сприяють інвестиційній діяльності вітчизняних та закордонних 

інвесторів [2]. 

Причини, з яких іноземні інвестори ігнорують Україну:  

1. величезна кількість регуляторних процедур з боку державних 

органів по відношенню до бізнесу,  

2. високий ступінь корупції 

3. непрозорість,  

4. складність і непередбачуваність оподаткування, 

5. недружній діловий та інвестиційний клімат, 

6. періодична реприватизаційна політика з боку української 

влади 

Отже, необхідно знизити дії негативних факторів на стан 

інвестиційного клімату в Україні, забезпечити захист інвестора від 

інвестиційних ризиків, забезпечити стабільність та прозорість у 

судової сферах, подолати корупцію на всіх рівнях влади, зменшити 

рівень бюрократії. 

Такі заходи дозволять економіці України розвиватися в умовах 

нестачі внутрішніх фінансових ресурсів.  
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