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Відповідальними за макроекономічні умови розвитку інвестиційної діяльності є 

органи державної влади. Саме забезпечення інвестиційної привабливості регіонів та країни 

в цілому є необхідним чинником стабільного економіко-соціального розвитку. 

До основних факторів негативного впливу на інвестиційний клімат України можна 

віднести: 

 нестабільність економічної і політичної ситуації; 

 падіння рівня прибутковості переважної частки підприємств; 

 високий рівень витрат на виробництво; 

 високий рівень монополізації економіки і процвітання корупції; 

 низька ділова культура тощо. 

Реалізація державної інвестиційної політики відбувається за рахунок важелів прямої 

дії та непрямих засобів впливу на інвестиційне середовище. В перспективі більшу увагу 

слід зосереджувати на методах непрямого впливу, які реалізуються державою через 

відповідні інститути з позицій учасника інвестиційного процесу. Інструментами непрямого 

впливу держави на інвестиційний процес можуть бути: 

- монетарна політика, яка регулює грошовий оборот і роботу банківської системи, що 

є репродуктивним інструментом збільшення коштів в економіці (здійснюється за 

допомогою таких інструментів, як норми страхових резервів та облікова ставка 

Національного банку); 

- бюджетно-податкова політика, що реалізується через такі інструменти, як пільгові 

кредити, сприяння розвитку підприємств з іноземними інвестиціями, податкові канікули та 

державні субсидії. 

До найбільш дієвих важелів сприяння інвестиційній діяльності можемо віднести такі: 

кредитна та амортизаційна політика, антимонопольні заходи, державні норми та стандарти, 

політика ціноутворення тощо. 

Можемо зробимо висновок, що першочерговими заходами з поліпшення ситуації 

мають стати: реалізація політики активного захисту з боку держави національного капіталу 

та сприяння якісному та кількісному зростанню параметрів ПІІ; забезпечення інвестиційної 

безпеки за допомогою регулювання темпів розширеного відтворення та реструктуризації 

економіки; здійснення відповідного фінансування науково-технічної сфери. 
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