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Процес економічного розвитку набуває стійкості у разі збереження 

головного фактору функціонування і стабілізації діяльності народного 

господарства – ефективного залучення та використання інвестиційних 

ресурсів. Виключно важливою та малорозробленою є проблема росту 

інвестицій, визначення оптимальної їх структури в умовах впливу 

економічних загроз, пов’язаних з інфляційними процесами та економічними 

кризами.  

Обмеженість інвестиційних ресурсів, на думку багатьох науковців, 

представляє суттєву проблему з точки зору перспектив економічного росту 

країни. В цьому сенсі постає питання мінімізації економічних ризиків, 

оскільки саме цей фактор, на думку дослідників UNCTAD, є основним 

стримуючим чинником рівня інвестування в окремих регіонах світу [1, с. 3].  

За статистичними даними (рис. 1) можна простежити обернену 

пропорційну залежність в обсягу інвестицій та економічних загроз і в 

українській економіці останнім часом.  

Збільшення рівня економічних загроз призводило до суттєвого 

зменшення обсягу іноземного інвестування в економіку відповідної країни, і 

навпаки. Це в свою чергу визначало обсяг виробленого валового продукту в 

країні, який мав прямо пропорційний зв'язок з кількістю вкладених в 

економіку інвестицій. 

Суттєвим визначальним чинником для вкладення капіталу в країну 

серед економічних загроз виступав рівень інвестиційного ризику.  

На відміну від світового економічного авангарду, Україна має багато 

перешкод щодо залучення інвестицій в свою економіку, які формують досить 

високі інвестиційні ризики та нестабільні умови в інвестиційній, а також в 

загальній – економічній, безпеці країни. За результатами досліджень 

Державного департаменту США складний податковий кодекс, складні 

нормативно-правові акти, погане корпоративне управління, слабке 

застосування договірного права, корупція роблять Україну несприятливим 

місцем для інвестицій [2]. 

В цілому можна казати про погіршення інвестиційного клімату в 

Україні в останні роки, що викликано наслідками світової кризи. За 

дослідженнями Comnews Research основними факторами ризику для України 

залишаються «незавершеність фіскальної консолідації, зовнішня 

незбалансованість, недостатня гнучкість валютної політики центрального 

банку» [3, с. 21].  



 
Рис. 1. Індекси обсягу ВВП, інвестицій, економічних загроз* України,% 

* різниця між максимальним значенням економічних свобод в країні і 

фактичним індексом економічної свободи 

Джерело: побудовано автором з використанням матеріалів The Heritage 

Foundation, The World Factbook, UNCTAD 

Тому є необхідним формування максимально відкритої економіки для 

іноземного капіталу, розробка діючого інвестиційного законодавства з точки 

зору зовнішнього фінансування, мінімізація інвестиційних внутрішніх ризиків.  
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