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В Україні чинники, які впливають на процес інвестування, перебувають у такому 

стані, що не можуть сприяти розвиткові цього процесу. Однак світовий досвід свідчить, що 

вихід з кризи неможливий без збільшення обсягу інвестицій. Отже, активізацію 

інвестиційної діяльності гальмує економічна криза, а вихід з кризи без істотного збільшення 

капіталовкладень неможливий. 

Дослідженням проблеми активізації процесу фінансового інвестування в Україні, а 

також шляхів та засобів її вирішення присвятили свої роботи велика кількість відомих 

українських вчених, у тому числі: Л. М. Борощ, Б. А. Карпінський, О. О. Бланк, В. Г. 

Федоренко, А. С. Гальчинський, О. А. Кириченко, Н. О. Татаренко, О. К. Малюгін, В. В. 

Россоха, Н. А. Марченко та багато інших. 

Якщо аналізувати динаміку розвитку індексу легкості ведення бізнесу, то можна 

зробити висновок, що Україна програє у порівнянні з іншими країнами. До сильних України 

належать реєстрація підприємств, кредитування і забезпечення виконання контрактів, а до 

негативних — отримання дозволів на будівництво та підключення до електромереж, 

оподаткування та міжнародна торгівля, реєстрація власності та вирішення 

неплатоспроможності. Вітчизняна економіка потребує розширення та модернізації 

виробничого потенціалу. Україна характеризується значним внутрішнім ринком, 

різнобічним промисловим потенціалом, численним та різноманітними природними 

ресурсами. 

Однією з причин, за якою інвестори оминають Україну при виборі об’єкта 

інвестування, є надто високий рівень податку на капітал, оскільки майже 70% надходжень 

від цих податків припадає на податок на прибуток. Якщо проводити паралель з 

Європейськими країнами, то ми спостерігаємо зниження даного податку, що має на меті 

створення надійних умов для залучення прямих іноземних інвестицій та стимулювання 

економічного зростання. 

При характеристиці інвестиційної привабливості вітчизняної економіки за оцінками 

Державної служби статистики можна відмітити, що сукупний обсяг прямих іноземних 

інвестицій в Україну на  1 січня 2013 року  складав54,4623 млрд.дол., що в розрахунку на 

одного українця складає 1 199 дол. На той час до основних країн-інвесторів належали: 

Німеччина (6,317 млрд. дол.), Кіпр (17,275 млрд.дол.), Нідерланди (5,169 млрд. дол). 

Процес підготовки до підписання Україною Асоціації з Європейським союзом 

вплинув на ріст індексу інвестиційної привабливості за період 3-го кварталу, не зважаючи 

на стабільно низькі оцінки експертів за попередні роки. Однак дані очікування не отримали 

свого підтвердження, саме тому ми спостерігаємо значний спад індексу в 4-му кварталі до 

найкритичнішого рівня за всю історію його вимірювання (1,81). Надалі експерти 

прогнозували подальший негативний розвиток індексу в 2014 році, що і підтвердилося на 

практиці. Не виправдані очікування бізнесу у зв’язку з Асоціацією з Європейським союзом 

спричинили падіння індексу інвестиційної привабливості з урахуванням невтішних 

попередніх експертних оцінок. До перешкод розумного розміщенні інвестицій відносимо 

відсутність зрушень в реформуванні судової системи, валютне регулювання та корупція, 

що отримали максимально регресійні експертні оцінки. 

Пропонуємо для підвищення довіри іноземних інвесторів до нашої країни та 

активізації інвестиційної діяльності здійснити ряд реформ: 

макроекономічна стабільність: 

1. контроль за інфляцією; 

2. утримання валютного курсу; 

3. зменшення дефіциту бюджету; 



4. підвищення надійності фінансової системи; 

5. встановлення помірних ставок відсотків по банківських кредитах; 

розвиток конкуренції: 

6. ліквідація обмежень на підприємницьку діяльність; 

7. спрощення процедури створення підприємства; 

8. стимулювання конкуренції; 

9. зменшення податкового навантаження на підприємства; 

10. захист інтересі інвестора; 

посилення інституційно-правової бази: 

11. створення інвестиційних стимулів; 

12. зниження ступеня втручання з боку уряду в приватний бізнес; 

13. зниження рівня корупції; 

14. забезпечення стабільності правового поля; 

15. розробка регіональних програм підвищення інвестиційної привабливості. 
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