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Both 10% annual increase in average salary together with 

increased employment indicates growing demand for labour and more 

severe competition on the labour market among the companies. 
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Світовий досвід залучення іноземного капіталу у формі 

інвестицій свідчить, що інвестиції надходять насамперед у ті 

країни, в яких створена стабільна й ефективна законодавча база 

щодо режиму залучення і використання іноземних інвестицій. 

Детальніше розглянемо досвід регулювання іноземних 

інвестицій, що забезпечує процес сталого розвитку у даних 

країнах. З огляду на те, що США залишається великим 

експортером капіталу, уряд цієї країни вдається до певних 

обмежувальних заходів щодо його вивезення і створив систему 

заохочувальних важелів для використання капіталу переважно у 

вітчизняній економіці. Серед таких важелів можемо виокремити: 
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високі рівні ставок за позикою, низькі показники інфляції, 

скасування податків на дивіденди, податково-амортизаційна 

політика, а також надання земельних ділянок для будівництва та 

у приватну власність [1]. Система таких важелів дає можливість 

створити привабливий інвестиційний клімат для інвесторів, що у 

свою чергу стимулює сталий розвиток в країні. Високі рівні 

ставок за позикою разом з низькими показниками інфляції та 

сприятливими прогнозами підвищення цін зумовлюють значний 

приплив іноземних інвестицій в американську економіку. 

Скасування податків на дивіденди, що сплачуються іноземними 

власниками цінних паперів, сприяло розповсюдженню акцій 

серед іноземців. Згідно із законом про оподаткування у США 

гарантується відсутність будь-якої дискримінації, що зумовило 

створення більшістю іноземних інвесторів філій у цій країні [2, с. 

353-354]. 

Залученню іноземних інвестицій в економіку Франції 

сприяють: зростання валового прибутку фірм, які господарюють, 

податкові та кредитні пільги, невисокий рівень процентної ставки 

за кредити тощо. Уряд Франції здійснює жорстку політику 

регулювання іноземних інвестицій стосовно держав, які не є 

членами ЄС. У цій країні існує ефективна система заохочення як 

власних, так і іноземних інвестицій, спрямованих на розвиток 

пріоритетних і провідних галузей промисловості. У країні також 

існує преференційний податковий режим для підприємств, що 

працюють у так званих зонах підприємництва Франції. У Франції 

державне регулювання економіки – це досконало продумана 

система стратегічного індикативного планування, управління 

цінами, контролю за оплатою праці, заохочення конкуренції. 

Головним напрямом регулювання інвестиційної сфери в цій 

країні є податкова політика [2].  

Великий інтерес становить англійська система залучення 

іноземних інвестицій. Велика Британія є значним отримувачем 

іноземних інвестицій, що надходять у Європу як із Заходу, так і зі 
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Сходу. Цьому сприяють такі чинники, як ефективна структурна 

перебудова і поліпшення внутрішньоекономічної ситуації у 

країні, бажання іноземних фірм зайняти нові ринки збуту для 

своїх товарів, висока норма прибутку за рахунок порівняно 

низьких витрат на робочу силу. На інтенсивність процесу 

залучення іноземних інвестицій також впливає наявна у Великій 

Британії система оподаткування. Відчутним інвестиційним 

стимулом є відсутність податків на капіталовкладення в 

обладнання, а також їх зниження на інвестиції в будівництво 

споруд [3, 4].  

На наш погляд, досить цікавим є досвід Німеччини, зокрема, 

у сфері заохочення та стимулювання діяльності іноземних 

компаній у регіонах, які відстають за своїм економічним 

розвитком. Щоб подолати різницю у розвитку земель, у 

Німеччині було створено систему стимулювання інвестиційної 

діяльності. Держава запропонувала у зв’язку з цим переважно 

такі стимулюючі інструменти, які, з одного боку, базувалися на 

скороченні податкових надходжень, а з іншого – не вимагали 

суттєвих бюджетних витрат.  

Значний інтерес представляє досвід Швеції з питань 

використання державної системи податкових пільг на 

інвестиційні резерви. Відповідно до цієї системи фірмам 

дозволялося відчисляти в інвестиційні резерви до 40% 

комерційних доходів, що не підлягають оподатковуванню. 

Формування інвестиційних резервів сприяє прискоренню 

науковотехнічного прогресу. Податкова політика ефективна 

тільки за умови використання її як засобу стимулювання 

виробництва, що відповідно розширює податкову базу. 

Формування податкової політики в Україні в нових економічних 

умовах має здійснюватися у країні в перехідний період [1]. 

На нашу думку, використання вищевказаного досвіду не 

достатнє  для успішного інвестиційного розвитку. Оскільки 



ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ.  

УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ 

 

47 
 

першочерговим є створення в країні сприятливого інвестиційного 

клімату.  
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Галузь освіти являє собою процес опанування навичками та 

знаннями, які взаємопов’язані в контексті соціалізації особистості 

та спрямований на відтворення інтелектуального потенціалу 

нації. Саме функціональне призначення освіти зумовлює основне 

її місце серед економічних галузей. 

Рівень освіти являється показником, який залежить від 

економічного розвитку та забезпечує конкурентоспроможність 


