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Методологія дослідження. Результати  отримані за рахунок застосування наступних

методів:  аналізу  та  синтезу  –  для  виокремлення  основних  факторів,  що  впливають  на

динаміку  залучення  прямих  іноземних  інвестицій  в  економіку  України;  структурного

аналізу – при визначенні регіональної та галузевої структури прямих іноземних інвестицій

в нашій країні; теоретичного узагальнення – при виділенні основних напрямів підвищення

інвестиційної привабливості національної економіки.

Результати.  На  основі  аналізу динаміки,  а також  регіональних  та  галузевих

особливостей  з’ясовано  загальні  тенденції  залучення  прямих  іноземних  інвестицій  в

Україну  за  2010-2015  рр.  Відзначено,  що  в  2014-2015  рр.  в  українській  економіці

спостерігається  від’ємна  динаміка  руху  прямих  іноземних  інвестицій,  що  пов’язано  із

загостренням соціально-економічної кризи в нашій країні. 

На основі  аналізу країн-донорів  прямих іноземних інвестицій в економіку України

виявлено  невисоку  питому  вагу  інвестицій,  залучених  від  розвинених  країн  світу  та

натомість високі показники з тих країн, в яких існують офшорні зони (близько третини від

всіх  залучених  прямих іноземних інвестицій).  Одночасно,  абсолютна більшість  прямих

інвестицій  з  України  в  інші  країни  світу було  спрямовано  до  Кіпру, що  є  свідченням

вивозу  капіталу  з  нашої  країни   і  зменшує  інвестиційний  потенціал  національної

економіки. 

Для покращення інвестиційного клімату в Україні та активізації притоку іноземного

капіталу  запропоновано  окремі  заходи  правового,  адміністративного,  економічного  та

інституціонального характеру. 

Новизна.  Виділено  сучасні  позитивні  та  негативні  тенденції  залучення  прямих

іноземних інвестицій в Україну, а також національних прямих інвестицій в інші країни.

Практична значущість.  Запропоновані  напрями вирішення проблеми покращення

інвестиційного клімату в Україні та активізації притоку іноземного капіталу можуть бути

використані  для  підвищення  ефективності  державного  регулювання  інвестиційної

діяльності.
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