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Підвищення інвестиційної активності підприємств є передумовою 

сталого розвитку держави та її регіонів. Це обумовлено тим, що саме 

інвестиції є основою модернізації та структурних перетворень в економіці, 

фактором підвищення продуктивності використання ресурсів та забезпечення 

конкурентоспроможності виробництва. 

Згідно з даними офіційної статистики обсяг капітальних інвестицій в 

Україні у 2011 році становив 259932 млн. грн., 80,5% яких (209130 млн. грн.) 

було направлено в основний капітал підприємств та організацій, який є 

основним індикатором зростання економіки держави. Останні роки в Україні 

намічено тенденцію стабілізації та росту інвестиційної активності. Так, у 2011 

році приріст інвестицій в основний капітал становив 122,4% у порівнянні з 

попереднім роком (129,8 % у порівнянні з 2000 роком). При цьому у 

порівнянні з 1990 роком обсяг інвестицій в основний капітал – лише 60,8% [1]. 

Крім того інвестиції в основний капітал в 2011 року становили лише 15,9% 

ВВП країни (для порівняння у 2007 році – 26,2%), з погляду перспективності 

розвитку економіки держави цього недостатньо. 

Державною цільовою програмою розвитку інвестиційної діяльності на 

2011–2015 роки [2] визначено, що основними причинами, що обумовлюють 

низьку інвестиційну активність підприємств в Україні є, перш за все, 

несприятливі умови інвестування; недостатня державна підтримка 

інвестиційної діяльності, неналежна система підготовки програм і проектів для 

державного інвестування; нерозвиненість інвестиційного ринку та 

інвестиційної інфраструктури; відсутність правових засад та дієвих механізмів 

державного-приватного партнерства в інвестуванні. 

Основою активізації інвестиційної діяльності повинна стати 

інвестиційна політика держави, спрямована на формування сприятливих умов 

вкладення ресурсів з різних джерел фінансування, стимулювання залучення 

інвестицій, у тому числі іноземних інвестицій, підвищення привабливості 

держави як потенціального об’єкту інвестиційних вкладень.  

Інвестиційна політика держави має базуватися на сучасних тенденціях 

розвитку економіки держави, зокрема, динаміці обсягу ВВП, обсягу 

капітальних вкладень та вкладень в основний капітал з виокремленням видової 

та регіональної структури інвестицій, структури джерел фінансування 

інвестицій, інфляційних процесів тощо, а також прогнозних оцінок їх змін. 

Інвестиційна політика держави має бути спрямована на вдосконалення 

правового забезпечення інвестиційних процесів, формування організаційного 

та інституційного механізмів управління інвестиційною діяльністю на рівні 

держави та регіонів, підвищення ефективності економічних важелів розвитку 

інвестиційних процесів, зокрема, податкової, амортизаційної та кредитно-

грошової політики. Важливим напрямом інвестиційної політики є 

обґрунтування вибору пріоритетних сфер вкладення капіталу з державних 

джерел фінансування. Інвестиційна політика повинна базуватися на досвіді 

економічно розвинутих країн світу, але при цьому обов’язковим є адаптація її 



положень до національних умов.  

Таким чином, саме ефективна інвестиційна політика є запорукою 

покращення інвестиційного клімату країни та інвестиційної привабливості її 

регіонів та, як наслідок, стимулювання інвестиційної активності, підвищення 

іміджу України як інвестиційно привабливої держави з високим рівнем 

прибутковості інвестицій. 
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