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ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
Світова економіка характеризується інтенсивними процесами інтеграції
та глобалізації. Усі країни ведуть конкурентну боротьбу за залучення
іноземного капіталу. Серед різних форм міжнародного руху капіталів і
міждержавного співробітництва в умовах посилення інтеграційних процесів
важливе значення для модернізації економіки України, її зростання в середньоі

довгостроковій перспективі

мають прямі іноземні

інвестиції. Вони

активізують економічне зростання, сприяють накопиченню не тільки капіталу,
а й унікального досвіду менеджменту, технологічних ноу-хау. Завдяки
потенціалу прямих іноземних інвестицій істотно прискорюється інтеграція
національної економіки в світовий економічний простір [3].
Основне визначення прямих іноземних інвестицій сформулювали
експерти Міжнародного валютного фонду та Організація економічного
співробітництва та розвитку – «інвестиції вважаються прямими, якщо
здійснюються за межами національних кордонів з метою розширення
виробництва товарів і послуг, закупівлі товарів для імпорту в країну базування
або експорту в треті країни» [2].
На сьогодні в Україні вже створено сприятливе правове поле для
здійснення інвестиційної діяльності. Зокрема, ця сфера регулюється Законами
України: «Про режим іноземного інвестування», «Про захист іноземних
інвестицій в Україні», «Про усунення дискримінації в оподаткуванні суб’єктів
підприємницької діяльності, створених з використанням майна та коштів
вітчизняного походження» тощо.

Для стимулювання залучення прямих іноземних інвестицій та усунення
негативних тенденцій в економіці країни необхідно, щоб основні положення
законодавчих актів щодо умов іноземного інвестування не тільки відповідали
міжнародним нормам, а й виконувались. Зарубіжний інвестор має сприйняти
Україну як стабільну і передбачувану країну, а її економіку такою, де
макроекономічна стабільність асоціюється не лише з низькими темпами
інфляції, а й із послідовним розвитком, включаючи стабільні темпи зростання
виробництва, платоспроможний попит, а також економічну структуру, яка
постійно модернізується [4].
Разом з удосконаленням законодавства щодо іноземних інвестицій
повинні розвиватися й інші чинники механізму залучення прямих іноземних
інвестицій. Необхідно: забезпечити стабільність політичного середовища;
вдосконалити та забезпечити стабільності: податкової, грошово-кредитної та
митної політики; максимально спростити процедури, які регламентують
взаємовідносини між державою і підприємцями в галузі залучення іноземних
інвестицій; створити гарантії стабільності умов щодо довгострокового
фінансування інвестиційних проектів.
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