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МІЖНАРОДНІ ІНВЕСТИЦІЇ В УКРАЇНУ
Мазуренко А. В.

УДК 336.71

Досліджено міжнародні інвестиції в економіку України. Вивчено зміни інвестиційного клімату в Україні в частині структури та кількості країн інвесторів, що
здійснюють грошові вливання в економіку України за останні 7 років. Проаналізовано тенденції змін у законодавчій базі, що стосуються інвестиційної діяльності.
Розкрито питання стосовно пріоритетних галузей економіки, їхні відмінності в
інвестуванні. Розглянуто зміни в податковому законодавстві, що звільняють або
полегшують інвестиційну діяльність пріоритетних галузей економіки. Розкрито також зміни в інвестуванні, що здійснюється іноземними інвесторами.
Ключові слова: прямі інвестиції, країни-інвестори, оподаткування, законодавча
база, інвестиційні проекти, інвестиційні програми, дотації, державна підтримка.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В УКРАИНУ
Мазуренко А. В.

УДК 336.71

Исследованы международные инвестиции в экономику Украины. Изучены
изменения инвестиционного климата в Украине в части структуры и количества
стран инвесторов, осуществляющих денежные вливания в экономику Украины за
последние 7 лет. Проанализированы тенденции изменений в законодательной
базе, касающиеся инвестиционной деятельности. Раскрыт вопрос о приоритетных отраслях экономики, их различия в инвестировании. Рассмотрены изменения
в налоговом законодательстве, что освобождает или облегчает инвестиционную
деятельность приоритетных отраслей экономики. Раскрыты изменения в инвестировании, осуществляемом иностранными инвесторами.
Ключевые слова: прямые инвестиции, страны-инвесторы, налогообложение,
законодательная база, инвестиционные проекты, инвестиционные программы,
дотации, государственная поддержка.
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A. Mazurenko

International investments in Ukraine were studied. The changes of the investment
climate in Ukraine were researched in terms of structure and the number of investors
who have made cash infusion into the economy of Ukraine in the last 7 years. Trends
in the legislation relating to investment were analyzed. The issue of priority sectors,
their differences in investment were disclosed. Changes in tax laws that exempt or faciitates investment of priority industries were discussed. Changes in investment by foregn investors were described.
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Міжнародні інвестиції, що здійснюються в країні, є
одним із векторів, які впливають на діяльність країни. Так,
інвестиційна підтримка галузей економіки дозволяє вливання грошових коштів, а також отримання міжнародного
досвіду в управлінні та роботі, новітнього устаткування
останнього покоління.
Україна – це країна великих можливостей. Завдяки
її географічному розташуванню є потенціал вкладати
грошові кошти європейських інвесторів у відкриття заводів
саме в наші країні. Послаблення податкового тиску та
зменшення перепон для відкриття компаній в Україні, послаблення політичного тиску дозволить Україні вийти
у світові лідери за інвестиційними вливаннями в економіку
і створити нові робочі місця, збільшити надходження грошових коштів до бюджету, відповідно покращити економічну ситуацію в країні без застосування кредитної політики.
Проблемам інвестиційної діяльності присвячені
роботи багатьох іноземних і вітчизняних науковців, серед
яких слід назвали таких, як: Пересада А. А., Луців Б. Л.,
Капран В. І., Кривченко М. С., Коваленко O. K. та Омельченко С. І., У. Шарп, Г. Александер та Д. Бейлі [1; 2]. Аналіз
наукових робіт зазначених авторів свідчить про загальний
розгляд інвестиційних процесів, які відбуваються в країні.
Крім того, науковці недостатньо приділяли уваги сучасному стану міжнародної інвестиційної діяльності.

Метою написання статті є дослідження прямих інвестицій в Україну, їх змін, спрямування даних інвестицій
у галузі економіки, а також змін у законодавчій базі протягом останніх 5 років стосовно покращення інвестиційного
клімату в країні.
Банки є активними учасниками інвестиційних процесів у країнах світу. Вони є не тільки посередниками, але
й донорами (інвесторами). Для того щоб проаналізувати
інвестиційну діяльність банків України, в даній статті було
розглянуто загальний інвестиційний клімат України та
тенденції змін протягом останніх років.
Інвестиції є однією з рушійних сил економіки. Завдяки інвестиційним вливанням проводиться модернізація
заводів, підприємств, відповідно збільшуються потужності
підприємств, створюються робочі місця, а отже, буде збільшуватись ВВП країни. Зростають соціальні стандарти, рівень життя населення країни, покращується медичне обслуговування та ін.
Україна на сьогодні робить усе можливе для збільшення інвестиційних потоків в економіку країни та українські
підприємства.
Обсяг вкладених в економіку України прямих іноземних
інвестицій (акціонерного капіталу) в Україні за 9 місяців
2013 року складає 56 565,2 млн дол. США і збільшився
порівняно з обсягами на 1 січня 2006 року в 3,4 раза (табл. 1).
Таблиця 1

Динаміка інвестицій за 2006 рік – 9 місяців 2013 року
(у млн дол. США) [1]
Інвестиції
Прямі іноземні інвестиції
в Україну (наростаючим
підсумком з початку інвестування)
Інвестиції кожного року

2006 р.

2007 р.

2008 р.

2009 р.

2010 р.

2011 р.

2012 р.

9 міс. 2013 р.

21 186,0

29 489,4

35 723,4

40 026,8

44 708,0

49 362,3

54 462,4

56 565,2

8 684,80

8 303,40

6 234,00

4 303,40

4 681,20

4 654,30

5 100,10

2 102,80

Станом на 01.10.2013 р. загальні інвестиції в Україні
становлять 56 565,2 млн дол. США. Інвестиційні потоки
були найбільшими в докризовий період. У 2009 році вони
зменшились. За 9 місяців 2013 року інвестиційні потоки
зменшились удвічі.
До десятки основних країн-інвесторів, на які припадає понад 83 % загального обсягу прямих інвестицій, входять:
Кіпр – 18 712,0 млн дол. США, Німеччина – 6 194,8 млн дол.

США, Нідерланди – 5 504,0 млн дол. США, Російська Федерація – 3 842,1 млн дол. США, Австрія – 3 216,4 млн
дол. США, Велика Британія – 2 724,4 млн дол. США, Віргінські Острови (Британія) – 2 452,4 млн дол. США, Франція – 1 843,0 млн дол. США, Швейцарія – 1 277,5 млн дол.
США та Італія – 1 259,0 млн дол. США [2].
Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал) з
країн світу в економіку України наведені в табл. 2.
Таблиця 2

Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал)
з країн світу в економіці України (млн дол. США) [1]
Країни
Кіпр
Німеччина
Нідерланди
Російська Федерація
Австрія
Велика Британія
Вiргiнськi острови
(Британія)
Франція
Швеція
Швейцарія
Італія
Беліз
США
Польща
Сполучене Королівство
Угорщина
Інші країни

01.01.2008 р.
5 941,8
5 917,9
2 511,2

01.01.2009 р.
7 682,9
6 393,8
3 180,8

01.01.2010 р.
8 593,2
6 613
4 002

01.01.2011 р.
9 914,6
7 076,9
4 707,8

31.12.2011 р.
12 645,5
7 386,4
4 822,8

31.12.2012 р.
17 275,1
6 317
5 168,6

01.10.2013 р.
18 712
6 194,8
5 504

1 462,2

1 851,6

2 674,6

3 402,8

3 594,5

3 785,8

3 842,1

2 075,2

2 445,6

2 604,1

2 658,2

3 423,1
2 508,2

3 401,4
2 556,5

3 216,4
2 724,4

1 045,7

1 316,1

1371

1 460,8

1 607

1 884,9

2 452,4

1 046,2
1 006,6
583,8

1 226,1
1 263
715,6
914,3

1 640,1
1 272,3
805,5
992,2

2 367,1
1 729,9
859,4
982,4

2 230,7
1 744
960,3
965,9

1 765,3
1 600,1
1 106,2
1 015,9

1 843

1 436,8
670,5

1 471,5
694,7

1 387,1
864,9

1 192,4
935,8

1 043,1
875,5

936,7
916,4

1 277,5
1 259
1 036,6
985,8
831,8

1 968,8

2 273,5

2 375,9

2 298,8

400,9
3 421,8

595,5
3 698,4

675,1
4 155,8

5 121,1

5 555,3

6 732,5

6 685,4
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Дані в табл. 2 наведені наростаючим підсумком
з початку інвестування. Перелік країн визначено, виходячи
з найбільших обсягів інвестицій, що вкладені в економіку
України. Лідерами інвестування в Україну залишились
Кіпр, Німеччина та Нідерланди [3].
Кількість країн світу, які інвестують в економіку
України, на 31 січня 2006 року становила 94 країни, на
кінець 2012 року – 101. Упродовж цих років зазнали змін
основні країни-інвестори в Україну. У 2012 році основними

країнами-інвесторами були Кіпр (31,7 %), Німеччина (11,6 %),
Нідерланди (9,5 %), Російська Федерація (7,0 %), Австрія
(6,2 %), Велика Британія (4,7 %), яким належить понад
70,7 % загального обсягу прямих інвестицій в економіку
України.
Нижче запропоновано дві діаграми, відповідно до
яких видно, наскільки змінились пріоритети в інвестування
іноземних інвесторів в економіку України за видами економічної діяльності (рис. 1 і 2).

7,70 %

Фінансова діяльність
7,50 %

45,20 %

18,30 %

Операції з нерухомим майном, оренда,
інжиніринг та надання послуг підприємцям
Торгівля: ремонт автомобілів, побутових виробів
та предметів особистого вжитку
Діяльність транспорту та зв'язку

Будівництво

Інші види економічної діяльності
9,00 %
Промисловість
9,20 %

3,10 %

Рис. 1. Інвестиції в галузі економіки станом на 01.01.2005 р. [1]

Фінансова діяльність
29,60 %
Операції з нерухомим майном, оренда,
інжиніринг та надання послуг підприємцям

31,50 %

Торгівля: ремонт автомобілів, побутових
виробів та предметів особистого вжитку
Діяльність транспорту та зв'язку

Будівництво
4,00 %
Інші види економічної діяльності
1,80 %
5,50 %

16,60 %

Промисловість

11,00 %

Рис. 2. Інвестиції в галузі економіки станом на 01.01.2013 р. [1]
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Станом на 31 грудня 2012 р. значні обсяги іноземних інвестицій зосереджені у фінансових установах –
29,6 % від загального обсягу прямих інвестицій в Україні, вкладення в промисловість – 31,5 % (переробна промисловість –
82,0 %, добувна промисловість – 9,0 %, виробництво та
розподіл електроенергії, газу та води – 9,0 %).
У 2012 році, порівняно з 2006 роком, інвестиції
в промисловий сектор зменшились, а інвестиції у фінансову
діяльність, навпаки, зазнали великих фінансових вливань.
Дана тенденція була спричинена зміною кон'юнктури ринку, зацікавленості інвесторів. Промисловість українських
компаній потребує значних фінансових вливань, причиною
чого є зношеність обладнання підприємств, значне відставання в розвитку від світових вимог. Багато товарів наших
виробників продають значно дешевше у зв'язку з невідповідністю світовим стандартам. А що стосується фінансової
діяльності, то після економічної кризи фінансовий ринок
ожив з новими силами та ідеями і почав працювати більш
ефективно.
Український уряд намагається покращити інвестиційний клімат держави для можливості залучення ще більших інвестицій. Так, для підвищення захисту іноземних
інвестицій Законом України від 16.03.2000 р. № 1547 ратифікована Вашингтонська конвенція 1965 року про порядок вирішення інвестиційних спорів між державами та іноземними особами.
Для сприяння іноземним інвесторам у питаннях
взаємодії з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування було утворено Державне агентство з
інвестицій та управління національними проектами України.
Прийнято Закон України "Про державно-приватне
партнерство" № 2404-VI від 01.07.2010 р., що визначає правові, економічні та організаційні засади реалізації державно-приватного партнерства в Україні, зокрема для регулювання відносин, які виникають у процесі реалізації проектів
в окремих сферах економічної діяльності. Це такі сфери:
пошук, розвідка родовищ корисних копалин та їх видобування; виробництво, транспортування і постачання тепла
та розподіл і постачання природного газу; будівництво
та/або експлуатація автострад, доріг, залізниць, злітнопосадкових смуг на аеродромах, мостів, шляхових естакад, тунелів і метрополітенів, морських і річкових портів та
їх інфраструктури; машинобудування; збір, очищення та
розподіл води; охорона здоров'я; туризм, відпочинок, рекреація, культура та спорт; забезпечення функціонування
зрошувальних і осушувальних систем; обробка відходів;
виробництво, розподіл та постачання електричної енергії;
управління нерухомістю.
Закон визначає основною ознакою державно-приватного партнерства забезпечення вищих техніко-економічних показників ефективності діяльності, ніж у процесі
здійснення такої діяльності державним партнером без залучення приватного [4].
Також ознаками державно-приватного партнерства
є довготривалість взаємовідносин (від 5 до 50 років), передача приватному партнеру частини ризиків, внесення
приватних інвестицій, незмінність терміну дії договору
цільового призначення та форми власності об'єкта ДПП.
З метою сприяння залученню й ефективному використанню вітчизняних та іноземних інвестицій для забезпечення розвитку економіки України, прискорення її інтеграції
в європейську і світову економічні системи, забезпечення
права приватної власності і права на підприємницьку
діяльність утворено Раду вітчизняних та іноземних інвесторів при Президентові України. Очолив зазначену Раду
Президент України.
Прийнято Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо гарантування прав

концесіонерів" № 2880-VI від 23.12.2010 р., яким вносяться зміни до Земельного кодексу України та до Закону
України "Про концесії" з метою посилення державних гарантій прав концесіонерів, що повинно створити сприятливі умови для об'єднання інтересів держави та бізнесу
в процесі укладання та виконання договорів концесії.
Основними новаціями Податкового кодексу, що стосуються інвестиційної діяльності, є:
стимулювання переходу України на інноваційну модель розвитку, зокрема шляхом поетапного зниження ставки податку на прибуток з 25 до 16 % (2011 р. – 23 %, 2012 р. –
21 %, 2013 р. – 19 %, 2014 р. – 16 %);
тимчасове (до 1 січня 2020 року) звільнення від
оподаткування прибутку виробників біопалива на виробництво електричної та теплової енергії, а також прибутку
підприємств з видобування та використання газу (метану)
вугільних родовищ;
звільнення від оподаткування строком на 10 років
з 1 січня 2011 року прибутку, отриманого від надання готельних послуг у готелях категорій "п'ять зірок", "чотири
зірки" та "три зірки", у тому числі новозбудованих чи реконструйованих, або в яких проведено капітальний ремонт
чи реставрація існуючих будівель і споруд, а також підприємств галузей легкої промисловості (крім підприємств, які
виробляють продукцію на давальницькій сировині), прибуток від продажу електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії, прибуток підприємств суднобудівної та літакобудівної промисловості;
урегулювання питання оподаткування операцій
з фінансового лізингу, що дозволить надати нових стимулів цій формі інвестування;
створення передумов інвестиційної привабливості
країни шляхом зменшення ставки податку на додану вартість до 17 %;
запровадження "автоматичного" відшкодування податку на додану вартість сумлінним платникам податків
та Єдиного реєстру податкових накладних та впровадження
відповідальносто держави за несвоєчасне відшкодування
податку на додану вартість таким платникам.
Задля покращення інвестиційного клімату в Україні
та збільшення інвестицій у галузі економки, які недостатньо фінансуються, з боку держави, 06.09.2012 р. був прийнятий Закон України "Про стимулювання інвестиційної
діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць" № 5205-VІ, який набрав чинності з 01.01.2013 р. і спрямований на створення умов для
активізації інвестиційної діяльності, запровадження сприятливих умов для залучення інвестицій у пріоритетні галузі економіки України, створення нових робочих місць,
запровадження новітніх та енергозберігальних технологій,
розвитку регіонів, збільшення виробництва високоякісних
вітчизняних товарів і послуг.
Перелік пріоритетних галузей економіки визначено
Кабінетом Міністрів України та затверджено розпорядженням від 14.08.2013 р. № 843-р "Про затвердження переліку пріоритетних галузей економіки".
До пріоритетних галузей економіки належать:
1) агропромисловий комплекс за напрямами – виробництво, зберігання харчових продуктів, у тому числі
дитячого харчування, а також виробництво біопалива,
з орієнтацією на імпортозаміщення;
2) житлово-комунальний комплекс;
3) машинобудівний комплекс;
4) транспортна інфраструктура;
5) курортно-рекреаційна сфера і туризм;
6) переробна промисловість.
Інвестиційним проектом у пріоритетній галузі економіки вважається інвестиційний проект, який передбачається
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реалізувати на новоствореному або діючому підприємстві,
на якому буде проведено реконструкцію або модернізацію
(за обов'язкової умови виділення окремого структурного
підрозділу, де буде реалізовуватися інвестиційний проект)
і який одночасно відповідає таким критеріям:
1) загальна кошторисна вартість перевищує суму,
еквівалентну:
3 млн євро – для суб'єктів великого підприємництва;
1 млн євро – для суб'єктів середнього підприємництва;
500 000 євро – для суб'єктів малого підприємництва;
2) кількість створених нових робочих місць для
працівників, які безпосередньо задіяні у виробничих процесах, перевищує:
150 – для суб'єктів великого підприємництва;
50 – для суб'єктів середнього підприємництва;
25 – для суб'єктів малого підприємництва;.
3) середня заробітна плата працівників не менш як
у 2,5 раза перевищує розмір мінімальної заробітної плати,
встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року.
Державна підтримка суб'єктів інвестиційної діяльності полягає в особливостях їх оподаткування, які встановлюються Податковим кодексом України та Митним
кодексом України.
Інвестиційні проекти, що передбачають використання державної підтримки, підлягають схваленню Кабінетом
Міністрів України та державній реєстрації спеціальним
уповноваженим органом при Кабінеті Міністрів України
у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України [5].
Якщо протягом двох років з дня державної реєстрації інвестиційного проекту не досягнуто показників,
встановлених Законом, строк дії державної реєстрації
інвестиційного проекту припиняється.
Кабінет Міністрів України постановою від 14.08.2013 р.
№ 715 затвердив Порядок відбору, схвалення і реєстрації
інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки
та вимог до таких проектів. Механізм передбачає, що
суб'єкти господарювання подають Раді Міністрів Автономної
Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям заяву разом із відповідними документами, на підставі яких здійснюється відбір
інвестиційних проектів.
Далі відібрані інвестиційні проекти спрямовуються
до Мінекономрозвитку, після чого Міністерство розробляє
проект урядового рішення про схвалення інвестиційних
проектів, погоджує його із зацікавленими органами виконавчої влади та виносить на розгляд Кабінету Міністрів
України [6].
Після схвалення Урядом інвестиційних проектів відомості про такі проекти Мінекономрозвитку включає до
Державного реєстру інвестиційних проектів у пріоритетних
галузях економіки [7].
Для забезпечення функціонування зазначеного
механізму Указом Президента України від 15.08.2013 р.
№ 426/2013 внесені необхідні зміни в Положення про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.
Для реалізації інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки Податковим кодексом передбачено
звільнення від сплати податку на прибуток, Митним кодексом – від сплати ввізного мита.
Законом України "Про внесення змін до розділу XX
"Перехідні положення" Податкового кодексу України щодо
особливостей оподаткування суб'єктів господарювання,
які реалізують інвестиційні проекти у пріоритетних галузях
економіки" № 5211-VІ від 06.09.2012 р., який набрав чинності з 01.01.2013 р., доповнено Податковий кодекс України такими положеннями:
1. Суб'єкти господарювання, які реалізують інвестиційні проекти у пріоритетних галузях економіки тимча-

сово з 01.01.2013 р. до 31.12.2022 р. включно, у разі ввезення в митному режимі імпорту на митну територію України устаткування (обладнання) та комплектуючих виробів до нього, що звільняються від оподаткування ввізним
митом (за умови, що зазначені товари ввозяться суб'єктами господарювання виключно для реалізації інвестиційних проектів та не є підакцизними; виготовлені не раніше ніж за три роки до моменту державної реєстрації
інвестиційного проекту та не були у використанні; не виробляються в Україні та не мають аналогів в Україні) за
умови оформлення митної декларації можуть за власним
бажанням видавати митному органу (а митний орган зобов'язаний прийняти) податковий вексель на суму податкового зобов'язання з податку на додану вартість, визначену в такій митній декларації.
2. Установлено строк погашення податкового векселя для суб'єктів господарювання, який настає на 60-й
календарний день з дня його видачі митному органу.
3. Установлено, що прибуток, отриманий від реалізації інвестиційних проектів суб'єктами господарювання,
оподатковується за ставкою: з 01.01.2013 р. до 31.12.2017 р.
включно – 0 %; з 01.01.2018 року до 31.12.2022 р. включно –
8 %; з 01.01.2023 р. – 16 %.
4. Установлено, що суб'єкти господарювання під
час реалізації інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки тимчасово, з 01.01.2013 р. до 31.12.2022 р.
включно, податок на прибуток підприємств обчислюють
з урахуванням таких особливостей:
1) під час нарахування амортизації основних засобів, що використовуються в період реалізації інвестиційного проекту і входять до груп 2 (капітальні витрати
на поліпшення земель, не пов'язані з будівництвом) і 3
(будівлі), може бути застосовано метод прискореного
зменшення залишкової вартості, визначений розділом III
Податкового кодексу;
2) сума податкових пільг з податку на прибуток підприємств, наданих суб'єкту господарювання відповідно до
цього підрозділу під час реалізації інвестиційних проектів
у пріоритетних галузях економіки, не може перевищувати
обсягу інвестицій, фактично здійснених таким суб'єктом
господарювання.
У разі досягнення таким суб'єктом господарювання
суми податкових пільг з податку на прибуток у розмірі, що
дорівнює сумі фактично здійснених інвестицій, прибуток,
отриманий у звітних періодах, наступних за звітним періодом, в якому було досягнуто такого розміру податкових
пільг, оподатковується на загальних підставах без застосування особливостей, передбачених цим підрозділом.
Суб'єкт господарювання подає разом з податковою
декларацією з податку на прибуток інформацію в довільній формі про розмір податкових пільг, отриманих у звітних періодах відповідно до цього підрозділу;
3) ведеться окремий податковий облік доходів та витрат,
пов'язаних з отриманням прибутку від реалізації інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки, що
звільняються від оподаткування за загальними правилами
в порядку, визначеному п. 152.11 ст. 152 Податкового кодексу;
4) якщо протягом двох років з дня схвалення інвестиційного проекту або в наступні роки не досягнуто критеріїв, установлених Законом України "Про стимулювання
інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки
з метою створення нових робочих місць", або в разі
відмови суб'єкта господарювання від реалізації інвестиційного проекту, суб'єкт господарювання втрачає право
на застосування правил оподаткування з урахуванням
особливостей, передбачених цим пунктом, та зобов'язаний сплатити податок на прибуток на загальних підставах
за весь період реалізації інвестиційного проекту;
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5) порядок контролю за дотриманням норм цього
пункту встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Відповідно до пп. 10 п. 4 розділу XXI "Прикінцеві
та перехідні положення" Митного кодексу України від
13.03.2012 р. № 4495-VI [8], зі змінами і доповненнями,
тимчасово звільняються від оподаткування ввізним митом
при ввезенні на митну територію України та поміщені
в митний режим імпорту до 01.01.2018 р. – устаткування
(обладнання) та комплектуючі вироби до нього, що ввозяться суб'єктами господарювання виключно для реалізації інвестиційних проектів, схвалених відповідно до Закону України "Про стимулювання інвестиційної діяльності
у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць", за умови, що зазначені товари:
а) не є підакцизними;
б) виготовлені не раніше ніж за три роки до моменту державної реєстрації інвестиційного проекту та не були
у використанні;
в) не виробляються в Україні та не мають аналогів
в Україні [9].
Відповідно для покращення інвестиційного клімату
галузей економіки країни уряд запроваджує нові стимуляційні заходи для збільшення інвестиційних потоків.
Отже, дослідження міжнародних інвестицій в економіку України показало, що прямі інвестиції за 9 місяців
2013 року є незначними порівняно з попередніми роками.
Змінились за останні роки і країни – інвестори. Галузі інвестування зазнали деяких коригувань, оскільки змінилась
пріоритетна політика інвестора.
Український уряд, розуміючи свою ситуацію, змінює
політику на більш лояльну. Так, зменшуються ставки оподаткування. Даються дотації для інвесторів, які здійснюють свою діяльність у певних стратегічних галузях, дотації
у вигляді фінансової підтримки (кредитування), здійснюється зменшення податків або ж взагалі відміна оподаткування на певний час.
Подальше вивчення міжнародних інвестицій дозволить проаналізувати тенденції розвитку України, її майбутнє на світових ринках та зацікавленість іноземних інвесторів.
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