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ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ В УКРАЇНУ 
 

Для економічної стабільності України дуже важливим постає питання 

створення сприятливого клімату залучення іноземних інвестицій як одного з 

найефективніших механізмів діяльності та розвитку вітчизняних підприємств, 

особливо аграрного сектору. Залучення в аграрний сектор великомасштабних 

інвестицій та ефективне їх використання є визначальним фактором розвитку і 

підвищення конкурентоспроможності однієї з провідних галузей економіки 

України. 

На даний час, іноземні інвестиції відіграють дуже важливу роль, не лише у 

розвитку окремого підприємства, а й країни в цілому. Створення сприятливого 

інвестиційного клімату є першочерговим завданням для нашої держави так, як 

завдяки цьому економіка країни отримує необхідні грошові кошти для 

подальшого розвитку. Це питання набуває стратегічної важливості в рамках 

державної політики України. Оскільки на сьогодні в країні існує проблема 

дефіциту фінансових ресурсів і держава не в змозі самостійно здійснювати 

інвестування різних сфер економіки через брак бюджетних коштів. Це є 

підтвердженням важливості та нагальності вирішення цієї проблеми 

якнайшвидше. 

Іноземні інвестиції створюють додаткову ринкову конкуренцію. В Україні 

існує дуже високий рівень концентрації виробництва в багатьох галузях. В цих 

умовах підприємства з іноземними інвестиціями можуть активізувати 

конкуренцію, використовуючи деякі свої переваги (вищу продуктивність праці, 

кращий маркетинг). Підвищення конкуренції є одним із факторів, що сприяє 

зменшенню загального рівня виробничих затрат на ринках окремих видів 
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продукції. Поява підприємства з іноземними інвестиціями потребує від інших 

місцевих фірм здійснення технологічних і організаційних нововведень. 

Загальна присутність транснаціональних компаній та їх іноземних 

інвестицій на душу населення в Україні є дуже низькою ( до 10 разів меншою 

ніж в Польщі та Угорщині). Обсяг прямих іноземних інвестицій до України у 

2019 році склав 2,5 млрд. доларів [1].. Цікавим є те, що доволі багато компаній 

працюють в агропромисловій сфері, що особливо важливо для України, яка 

прагне відновити свої позиції на світовому сільськогосподарському ринку. 

Враховуючи недоінвестованість вітчизняної економіки (в Україні ступінь зносу 

доходить до 60%, в той же час як у сусідній Словаччині - трохи більше 35%), 

інвестиції можуть мати дуже високу віддачу.  

Дуже важливим є питання визначення стратегії щодо залучення та 

регулювання іноземного капіталу з урахуванням теоретичних обґрунтувань та 

досвіду інших країн. Тільки аналіз світових економічних тенденцій, виділення 

загальних положень впливу іноземних інвестицій на економіку, досвід 

господарювання інших країн, дозволить поєднати теорію з практикою і, як 

наслідок, розробити власну ефективну стратегію залучення іноземного капіталу 

в економіку України. 

Міністерство економічного розвитку, торгівлі і сільського господарства 

презентувало урядову економічну стратегію України на п'ять найближчих років 

- до 2024 року “Економічна стратегія: зростання через інвестиції” [2]. 

Згідно з положеннями Стратегії для стрімкого нарощення інвестицій 

зусилля концентруються на трьох напрямках: створення ефективних ринків, 

інвестиційні ініціативи; приватизація державних підприємств і банків. 

Пріоритетним є залучення приватних інвесторів у фінансування 

інфраструктурних об’єктів через механізм державно-приватного партнерства, і 

зокрема концесій. Також для великих інвестиційних проектів (понад 100 млн 

дол США) Уряд планує запровадити спеціальну програму з координації, 

супроводу та підтримки інвесторів. У відповідних інвестиційних договорах 

стратегічних інвесторів з Урядом та місцевими органами влади можуть бути 

https://tradingeconomics.com/ukraine/foreign-direct-investment
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передбачені відповідні інвестиційні стимули, такі як виділення земельних 

ділянок і забезпечення доступу до інфраструктури, податкові пільги тощо. 

Ще один напрямок інвестиційних ініціатив – це стимулювання 

банківського кредитування та страхування. Зокрема, це й підтримка мікро та 

малого бізнесу через програму Доступні кредити 5-7-9%, і система страхування 

експортної діяльності, і програми запуску іпотечного кредитування. 

Окремим елементом забезпечення сприятливого бізнес клімату є 

реформування  податкової системи, де є потенціал зниження податків на 

інвестиції, активності та працю за рахунок додаткового навантаження на 

негативні ефекти (забруднення, алкоголь, тютюн) та активи. 

Результатом усіх цих дій має стати економічна стабільність та зміна іміджу 

України за кордоном .  
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