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ІНВЕСТУВАННЯ ЕКОНОМІКИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 
ВИРІШЕННЯ

Дослідження проблеми інвестування економіки завжди знаходилось в 
центрі уваги економічної думки. Обумовлено це тим, що інвестиції зачіпають 
господарську діяльність та визначають процес економічного зростання всієї 
країни. У сучасних умовах виступають найважливішим засобом забезпечення 
умов виходу з економічної кризи та підвищення якісних показників 
господарської діяльності на мікро і макрорівнях.

У стратегії інвестиційної діяльності важливу роль відіграють 
науково обґрунтоване визначення пріоритетних напрямів інвестування, 
їх відповідність державним інтересам, програмним цілям національного 
відродження України, швидкого подолання економічної кризи і досягнення 
стабілізації та зростання народного господарства. Саме на пріоритетні 
напрями науково-технічного прогресу слід максимально націлювати 
інвестиційні ресурси. На розвиток сучасних і майбутніх високотехнологічних 
виробництв можуть претендувати тільки ті країни, які здатні забезпечувати 
високий рівень науки, техніки, освіти, культури, організації та 
управління[1,с.21].

В економіці України у цьому відношенні склалася непроста ситуація. 
Країна, що збідніла внаслідок гострої економічної кризи, втрачає надійні 
джерела необхідного інвестування. Концентрація фінансового капіталу у 
сферах тіньового обігу та банківської системи, які не прагнуть до виробничого 
інвестування, гальмує відтворювальні процеси, економічну стабілізацію та 
зростання. Тому найважливішими умовами залучення інвестицій є стабілізація 
макроекономічного середовища, а також удосконалення законодавчої 
бази. 

До головних факторів, що стримують формування економічного 
середовища, сприятливого для залучення інвестицій, можна віднести 
також і невизначеність пріоритетів ринкового трансформування економіки 
та уповільнення процесів масштабної  приватизації [3,с.3].

Для стимулювання залучення інвестицій та усунення негативних 
тенденцій в економіці України доцільно здійснити ряд заходів, спираючись на 
принципи: стабільності основних законодавчих актів, щодо умов іноземного 
інвестування; диференційованого   підходу  до   податкових  та  інших   пільг  для   
іноземних інвесторів;  урахування обсягів, форм інвестування та пріоритетів у розвитку 
економіки країни; надійності, доступності, оперативності та організаційно-
інформаційного забезпечення залучення іноземних інвестицій [2,с.10].

Отже, створення загальнополітичних, правових та інституціональних 
умов, сприятливих для інвестування, є одночасно як передумовою, так і 
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результатом успішних реформ у нашій державі.

Говорячи про іноземні інвестиції слід, також, враховувати світовий 
досвід, який показує, що найбільших успіхів у залученні іноземних інвестицій 
досягають ті країни, які: 

- по-перше, ставлять таку мету, як пріоритетну в своїй 
економіці, 

- по-друге, використовують при цьому як найбільший набір
заходів щодо залучення інвестицій в економіку [4,с.28].

Тому створення привабливого інвестиційного клімату та 
міжнародного іміджу країни як такого, що надає інвестору найкращі 
можливості.

Підводячи підсумок, слід відмітити, що загалом інвестиційно-
підприємницький клімат в Україні є досить складним. 

Залучаючи до країни іноземний капітал, не слід забувати, що з 
інвестиційної кризи Україну виведуть лише власні зусилля. Не варто надавати 
підприємствам з іноземними інвестиціями податкові пільги, яких не мають 
українські, зайняті у тій же сфері діяльності.  Як свідчить існуюча практика, 
такий захід майже не впливає на інвестиційну активність іноземного 
капіталу, але в свою чергу призводить до виникнення на місці колишніх 
вітчизняних виробництв, підприємств з формальною іноземною участю, 
які претендують на пільгове оподаткування. [5,с.43]. Необхідно намагатися 
створити сприятливий інвестиційний клімат не тільки для іноземних 
інвес торів,  а ле й для вітчизняних. 

 Українському   приватному   капіталу   також   потрібні   гарантії  
від п ри м у с ов и х  в и л у ч е н ь  і  с в а в і л л я  в л а д и ,  с и с т е м а  с т р а х у в а н н я 
в і д  н е коме рц і й н и х  ри з и к і в ,  а  також с табільні  умови роботи при 
здійсненні  довгос трокових капіта ловкла день.
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