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Проте ще багато невирішених питань на шляху
формування високого рівня ділової репутації і
повернення довіри до банків.
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ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КЛІМАТ В УКРАЇНІ ТА ЙОГО ВПЛИВ
НА ІНВЕСТИЦІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ
Коваленко О.В., Бахтін І.В. Інвестиційний клімат в Україні та його вплив на інвестиційну
діяльність підприємств. У статті висвітлено стан та перспективи здійснення інвестування у підприємницьку діяльність підприємств України в умовах глобалізації фінансово-економічних відносин. Здійснено уточнення понятійної бази інвестиційної проблематики у рамках функціонування підприємств.
Проведено дослідження інвестиційного середовища країни, розглянуто основні проблеми інвестиційної діяльності, систематизовано та поглиблено теоретичні знання та здійснено аналіз теоретичних засад формування інвестиційного клімату в Україні. Запропоновано здійснювати оцінку перспективних
змін інвестиційного клімату в економіці України та Запорізької області.
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Коваленко Е.В., Бахтин И.В. Инвестиционный климат в Украине и его влияние на инвестиционную деятельность предприятий. В статье рассмотрены состояние и перспективы осуществления
инвестирования в предпринимательскую деятельность предприятий Украины в условиях глобализации
финансово-экономических отношений. Осуществлено уточнение понятийной базы инвестиционной
проблематики в рамках функционирования предприятий. Проведено исследование инвестиционной
среды страны, рассмотрены основные проблемы инвестиционной деятельности, осуществлены систематизация и углубление теоретических знаний и анализ теоретических основ формирования инвестиционного климата в Украине. Предложено осуществлять оценку перспективных изменений инвестиционного климата в Украине и в Запорожской области.
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Коvalenko O.V., Bachtin I.V. Investment climate in Ukraine and its influence on the investment activity of enterprises. The article highlights the state and prospects for investments in business activity of enterprises of Ukraine in terms of globalisation of financial and economic relations. The terminology of investment issues within the operation of enterprises is clarified. Investment environment of the country is studied,
the main problems of investment activity are considered, theoretical knowledge is deepened, and analysis
of theoretical fundamentals of the formation of the investment climate in Ukraine is conducted. It is proposed
to assess prospective changes in the investment climate in the economy of Ukraine and Zaporizhzhia region.
Key words: investments, investment activity, investors, indicators, estimates, foreign investments,
investment attractiveness, investment climate, investment policy.
Вступ. Інтеграційні та глобалізаційні процеси,
що спостерігаються у сучасному світовому господарстві, визначають виняткове значення інвестицій
для становлення та розвитку вітчизняної економіки.
Ефективне здійснення інвестиційної діяльності на
сучасному етапі є основою для розвитку економіки
України, забезпечення можливості її інтеграції в європейський соціально-економічний простір, підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств. Економіка країни знаходиться на такому етапі
розвитку, коли проблеми досягнення стабільного
економічного зростання стають ключовими. Реалізація завдань розвитку ринкової економіки України,
особливо у виробничій сфері, не призвела до очікуваного значного зростання ефективності виробництва
як на мікро-, так і на макрорівні. Більшість вітчизняних підприємств не має достатнього обсягу ресурсів
навіть для забезпечення простого відтворення, триває
фізичний і моральний знос виробничого потенціалу.
Отже, в таких умовах інвестування в розвиток підприємства є однією з головних умов його життєдіяльності. На сьогодні вітчизняні підприємства не мають
потрібного теоретичного підґрунтя та методичного
інструментарію щодо розробки ефективної інвестиційної політики. Негативні наслідки має недооцінка
багатьма підприємцями теоретичного обґрунтування
практичних інвестиційних рішень. Розвиток реформаційних процесів підтвердив неможливість такого
підходу до вирішення завдань розвитку ринкових
відносин. Для підвищення інвестиційної активності
вітчизняних підприємств на державному рівні мають
виконуватися такі важливі умови, як формування
та реалізація виваженої інвестиційної політики,
забезпечення сприятливого ділового клімату в країні,
розвиток інвестиційного та інфраструктурного забезпечення інвестиційних процесів тощо.
Постановка проблеми. Україна має високий
науковий і виробничий потенціал, однак майже не
використовує його, наражаючи, таким чином, суспільство на економічну небезпеку та залежність
у майбутньому від світової спільноти. Щоб не стати
країною третього світу, вже сьогодні необхідно
докласти значних зусиль для побудови сильної, конкурентоспроможної національної економіки, таким
чином забезпечивши незалежність і високий рівень
життя суспільства. Можливим шляхом вирішення
цієї проблеми є значне інвестиційне вливання.

Інвестиції займають одне з чільних місць в розвитку
економічних процесів, вони є одним із найбільш
вагомих, визначальних факторів розвитку будь-якої
держави. За їх допомогою можливо стабілізувати
соціально-економічне зростання та розвиток окремих суб'єктів підприємницької діяльності та покращити рівень одержуваних прибутків.
Аналіз останніх досліджень та публікацій свідчить про те, що розробленню проблем інвестування
приділяється дуже велика увага українськими і зарубіжними вченими, такими як О. Амоша, Г. Бірман,
І. Бланк, В. Гриньова, Б. Губський, А. Загородній,
О. Коваленко, М. Кондратьєв, М. Лапуста, Ю. Макогон, А. Маршалл, П. Перерва, В. Шапіро, У. Шарп,
В. Шеремет, О. Ястремська та інші.
Виклад основного матеріалу. Метою дослідження є висвітлення стану та перспектив здійснення інвестування у підприємницьку діяльність
підприємств України в умовах глобалізації фінансово-економічних відносин. Для досягнення цієї мети
слід виконати такі завдання: уточнення понятійної
бази інвестиційної проблематики в рамках функціонування підприємств; дослідження інвестиційного
середовища країни; розгляд основних проблем інвестиційної діяльності; систематизація та поглиблення
теоретичних знань; аналіз теоретичних засад формування інвестиційного клімату в Україні; оцінка перспективних змін інвестиційного клімату в економіці
України; формування висновків. Інвестиції можна
класифікувати за різними ознаками, яких в науковій
літературі дуже багато. Метою класифікацій інвестицій є надання повної інформації для визначення
найбільш вдалого капіталовкладення. Чим більше
розширити ступінь деталізації ознак класифікації інвестицій, тим більше видів інвестицій можна
запропонувати. Виходячи з різного рівня здійснення
інвестиційної діяльності суб’єктами інвестування,
інвестиції, на нашу думку, доцільно розділити на
макрорівневі, основна мета яких – забезпечення
сталого соціально-економічного розвитку та мікрорівневі, які здебільшого пов’язані із забезпеченням
безперервності виробничого процесу на підприємстві. Методологічний підхід до визначення базового
поняття «інвестиції» дозволяє обґрунтовано підійти
до понять наступного рівня (інвестування, інвестиційний процес, інвестиційна діяльність) і розмежувати їх, спираючись на семантичні особливості,
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оскільки ототожнення цих понять представляється
не зовсім коректним. Методологія прийняття рішень
у сфері інвестування містить формування категорій
інвестиційного процесу та систему показників, що
характеризують їх зміст [4, с. 477].
Інвестиційна привабливість підприємства – це
сукупність характеристик його виробничої, комерційної, фінансової, управлінської діяльності та особливостей інвестиційного клімату, що свідчать про
доцільність здійснення інвестицій в нього. Тобто
привабливим для інвестора буде таке підприємство,
яке буде характеризуватися високим рівнем впровадження нових видів техніки і технологій, вдосконалюючи їх та масово використовуючи у виробництві.
Таке підприємство зможе існувати в конкурентному
середовищі і буде надійним важелем для встановлення
стійких та стабільних позицій як на вітчизняних, так
і на зарубіжних ринках, при цьому, без суттєвих перешкод завойовувати лідируючі позиції на світовому
ринку, покращуючи свою репутацію, та конкурувати
з іншими високоякісними товарами [9, с. 112].
Отже, першочерговим завданням, виконання
якого зумовлює успіх у цій конкурентній боротьбі,
є максимальне підвищення інвестиційної привабливості. Першим кроком вирішення даного
завдання буде визначення існуючого рівня інвестиційної привабливості того чи іншого об’єкта. Тобто
є необхідність кваліфікованої оцінки багаторівневої
інвестиційної привабливості: міжнародної, внутрішньодержавної – секторної, міжгалузевої, внутрішньогалузевої, конкретного підприємства, проекту.
Основними цілями оцінки інвестиційної привабливості є:
- визначення поточного стану підприємства
та перспектив його розвитку;
- розробка заходів підвищення інвестиційної
привабливості;
- залучення інвестицій у відповідних до інвестиційної привабливості обсягах та отримання комплексного позитивного ефекту від освоєння залученого капіталу.
Заключним етапом вивчення інвестиційного
ринку є аналіз і оцінка інвестиційної привабливості
окремих компаній і фірм, розглянутих як потенційні об'єкти інвестування. Така оцінка проводиться
інвестором при визначенні доцільності здійснення
капітальних вкладень у розширення й технічне
переозброєння діючих підприємств; виборі для
придбання альтернативних об'єктів приватизації;
покупці акцій окремих компаній. Але й кожен господарюючий суб'єкт повинен виявити свої можливості
для залучення зовнішніх інвестицій [10, с. 84]. Тому
оцінка інвестиційної привабливості проводиться
у зовнішньому і внутрішньому фінансовому аналізі.
Визначено, що для оцінки інвестиційної привабливості підприємства як об’єкта інвестування пріоритетне значення має аналіз наступних сторін його
діяльності: 1. Аналіз оборотності активів. Ефек-

тивність інвестування в значній мірі визначається
тим, наскільки швидко вкладені засоби обертаються
в процесі діяльності підприємства. 2. Аналіз прибутковості капіталу. Однією з головних цілей інвестування являється забезпечення високого прибутку
в процесі використання вкладених засобів. Але
в сучасних умовах підприємства можуть в значній
мірі керувати показниками прибутковості (за рахунок амортизаційної політики, ефективності податкового планування і т.п.). В процесі аналізу можна
досить повно дослідити потенціал його формування
у співставленні з вкладеним капіталом. 3. Аналіз
фінансової стійкості. Такий аналіз дозволяє оцінити інвестиційний ризик, пов’язаний з структурним формуванням інвестиційних ресурсів, а також
виявити оптимальність фінансування поточної господарської діяльності. 4. Аналіз ліквідності активів. Оцінка ліквідності активів дозволяє визначити
здатність підприємства платити по своїм короткостроковим зобов’язанням, попередити можливість
банкрутства за рахунок швидкої реалізації окремих
видів активів. Іншими словами, стан активів характеризує рівень інвестиційних ризиків в короткостроковому періоді [12, с. 101].
Оцінка інвестиційної привабливості підприємства
за зазначеними показниками здійснюється, враховуючи стадії його життєвого циклу, оскільки на різних
стадіях значення одних і тих же показників матимуть різну цінність для підприємства та його інвесторів. За даними Держстату у 2017 році в економіку
України іноземними інвесторами з 76 країн світу
вкладено 1630,4 млн. дол. США прямих інвестицій
(акціонерного капіталу) (рисунок 1). Варто відзначити, простежуються значні коливання обсягу інвестицій, особливо різкий спад надходжень відбувався
в 2014 та 2017 рр., що є своєрідним погіршенням розвитку економіки, адже в 2017 р. інвестиції скоротилися
в 2,44 рази. Насправді, приплив інвестицій 2017 р.
сильно впав порівняно з 2016 роком – на 57,5%, до
1 млрд. 817,2 млн. грн. із 4 млрд. 405,8 млн. грн.
Востаннє таке падіння було зафіксоване
в 2014 році, коли надходження інвестицій знизилося на 55,1%. Щоправда, наступного року було
відзначене значне зростання – на 53,5%, до 3 млрд.
763,7 млн. грн. При цьому обсяг прямих інвестицій на одну особу в 2017 році зріс на 4,3% – до
925 доларів. Максимальне зростання було зафіксоване в 2011 році, тоді на одну людину припадала
1 тисяча 084,3 долара, мінімальна сума інвестицій
на одну особу була в 2016 році 886 доларів. Обсяг
залучених з початку інвестування прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) в економіку
України на 31.12.2017 року становив 39144,0 млн.
дол. США (рисунок 2). Обсяг залучених із початку
інвестування прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) в економіку України у 2017 році
становив 39,1 млрд. дол. США. Інвестиції спрямовуються у вже розвинуті сфери економічної діяльно-
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Для економічного розвитку будь-якого регіону
сті. На підприємствах промисловості зосереджено
29,6% загального обсягу прямих інвестицій в Укра- України важливе значення має інвестування. Збільїну. Інвестиції спрямовуються у вже розвинені сфери шення інвестицій в регіон є важливим завданням
економічної діяльності. Станом на 31.12.2017 найва- органів місцевого самоврядування, тому що це
гоміші обсяги надходжень прямих інвестицій були дозволить регіону вдосконалити виробництво проспрямовані до установ та організацій, що здійсню- дукції та підвищити її конкурентоспроможність,
ють фінансову та страхову діяльність – 26,1% та під- створити додаткові робочі місця та збільшити відповідні відрахування в місцеві бюджети, що в підприємств промисловості – 27,3 %.
До основних країн-інвесторів належать Кіпр – сумку вплине на якість та рівень життя населення
25,6 %, Нідерланди – 16,1%, Російська Федерація – 11,7%, регіону. Диспропорції, що існують в економічному
Велика Британія – 5,5%, Німеччина – 4,6%, Віргінські розвитку регіонів України небезпідставно вказують
Острови (Брит.) - 4,1%, і Швейцарія – 3,9%. Обсяги на необхідність збільшення інвестицій в економіку
освоєння капітальних інвестицій підприємств України регіону. Сьогодні найбільш привабливими регіоу 2017 році складають 412,8 млрд. грн., що на 22,1 % нами України для інвесторів є ті, що мають відносну
більше від обсягу капітальних інвестицій за відповід- соціальну стабільність, володіють багатими приний період 2016 року. Отже, Україна залишається при- родними ресурсами і/або конкурентоспроможним
вабливою для інвестицій, водночас вона не знаходиться виробничим комплексом.
За даними Головного управління статистики
осторонь світових процесів, є достатньо інтегрованою
у світове господарство і порушення макростабільності у Запорізькій області розглянемо динаміку надходження прямих іноземних інвестицій, що відобрана зовнішніх ринках має свій відголос в Україні.
У рейтингу Doing Business 2018 Україна піднялась зимо на рисунку 3. Проаналізувавши рисунок 3 слід
на +4 пункти і посіла 76 позицію зі 190 країн світу. Най- зазначити, що прямі іноземні інвестиції до 2015 року
більший прогрес Україна продемонструвала у таких по Запорізькій області мали тенденцію до зростання,
складових рейтингу: +105 пунктів (за 140-го на 35-те але вже 2015 та 2016 році відбулося зменшення
місце) по компоненту "одержання дозволів на будів- інвестицій до області через політичний конфлікт на
ництво" – завдяки зменшенню пайової участі в Києві Сході України та погіршення економічного станоз 10 до 2% та зниженню вартості послуг з технагляду; вища України, що відповідно вплине на усі місцеві
+ 41 пункт по "сплаті податків" за зменшення та уні- бюджети області та погіршиться соціально-еконофікацію ставки ЄСВ. Відзначимо, що вирішальною мічна ситуація в області.
реформою, що вплинула
6
5,9
6
5,5
5,3
на підвищення позицій
України в рейтингу, є спро5
4,4
щення реєстрації бізнесу.
3,8
4
Вкладено
Також, слід відзначити,
прямих
3
2,5
інвестицій
що у рейтингу агентства
(акціонерного
1,8
Moody's Investors Service
2
капіталу),
млрд.дол.США
Україна покращила свій
1
кредитний рейтинг в між0
народному економічному
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
списку. Він змінився з
Caa3 до Caa2, що означає зміна
Рис. 1. Обсяг прямих іноземних інвестицій 2010–2017 рр.,
прогнозу зі "стабільного" на "помлрд. доларів США
зитивний".
Так, на поліпшення показ60
ників вплинуло проведення
51,7 53,7
48,2
50 45,4
структурних реформ в Укра40,7
39,1
їні, що допомогло країні впо36,2 37,5
40
ратися з борговим навантаОбсяг
залучених
30
женням і поліпшити позиції
іноземних
на зовнішніх ринках.
інвестицій,
20
млрд.дол.США
Крім того, у рейтингу Гло10
бального індексу конкурентоспроможності (ГІК) 2017/2018
0
Україна покращила свої пози2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
ції на 4 пункти і зайняла
81 місце серед 137 країн світу, які
Рис. 2. Обсяг залучених іноземних інвестицій 2010–2017 рр.,
досліджувались (у ГІК 2016/2017 –
млрд. доларів США
85 місце серед 138 країн).

77

Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії
1200
1000

987,6

1077,6

1125,4

1039,8

931,7

800
600

млн.дол.США

400
200
0

2012

2013

2014

2015

2016

Рис. 3. Динаміка надходження прямих іноземних інвестицій в
Запорізьку область за 2012-2016 рр.

Для аналізу інвестиційного клімату по Запорізькій
області проведемо аналіз інтенсивності динаміки щодо
надходження прямих іноземних інвестицій. Знайдемо
(таблиця 1): базисні та ланцюгові абсолютні прирости
та темпи приросту. Також визначимо середньорічний
абсолютний приріст та темп приросту. Ряд динаміки,
який ми досліджуємо є зімкненим і представлений
як надходження прямих іноземних інвестицій в Запорізьку область за певний рік. Абсолютний приріст надходження прямих іноземних інвестицій в Запорізьку
область за періоди з 2012-2013 рр., 2012-2014 рр.,
2012-2015 рр., 2012-2016 рр. становив 90,0 млн. дол.;
137,8 млн. дол.; 52,2 млн. дол.; -55,9 млн. дол. відповідно від рівня 2012 року (базисний метод). Абсолютний приріст надходження прямих іноземних інвестицій
в Запорізьку область в кожному році з 2012 по 2016 рр.
становив 90,0 млн. дол.; 47,8 млн. дол.; -85,6 млн. дол.;
-108,1 млн. дол. відповідно (ланцюговий метод).
Темп приросту надходження прямих іноземних
інвестицій в Запорізьку область майже в кожному
році спадав, розрахувавши це за двома методами.
Визначимо середньорічний абсолютний приріст
та темп приросту надходження прямих іноземних
інвестицій в Запорізьку область. Середньорічний
абсолютний приріст (за базисним методом)
∆=

∆бкін. −55,9
=
= −13,975 млн.дол.США
5 −1
м −1

Для визначення середньорічного темпу приросту
обов’язково спочатку визначаємо середньорічний
коефіцієнт росту (за базисним методом)

Кр = m −1

Кбкін.
=
Кбпоч.

4

931,7
= 0,985
987,6

Тр = 100 * 0,985 – 100 = -1,5%
За період з 2012 р. по 2016 р. в середньому в кожному році середньорічне надходження прямих іноземних інвестицій в Запорізьку область зменшувалося на 13,975 млн. дол. США або на 1,5%.
Органи місцевого самоврядування регіону мають
активно долучатися до створення сприятливого інвестиційного клімату, так як це буде відображатися на
його соціально-економічному розвитку. Також усі
гілки влади та ограни місцевого самоврядування
мають працювати над створенням необхідних умов
інвестування для вітчизняних інвесторів. І мова йде
не про те, щоб надати їм гроші для здійснення інвестицій. Українському приватному капіталу потрібні
гарантії від примусових вилучень і свавілля влади,
система страхування від некомерційних ризиків, а
також стабільні умови роботи при здійсненні довгострокових капіталовкладень. Завдяки потужному промисловому та аграрному комплексам спостерігається
зростання залучення та освоєння інвестиційних ресурсів у 2017 році. Так, підприємствами та організаціями
області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно
15,07 млрд. грн. капітальних інвестицій (3,7 % від
загального обсягу по Україні – це 9 місце серед регіонів), що в порівнянних цінах на 47,4 % більше обсягів 2016 року. За цим показником Запорізька область
посідає 2 місце серед областей України. Обсяг капі-

Аналіз інтенсивності динаміки щодо надходження прямих іноземних інвестицій
в Запорізьку область за 2012-2016 рр.

Таблиця 1

Роки

Показник

Надходження прямих іноземних інвестицій в Запорізьку область, млн.дол.США
Абсолютний приріст, млн.дол.США:
- базисний
- ланцюговий
Темп приросту, %
- базисний
- ланцюговий
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987,6

1072,6

1125,4

1039,8

931,7

0
-

90,0
90,0

137,8
47,8

52,2
-85,6

-55,9
108,1

0
1

9,1
9,1

14,0
4,4

5,3
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-5,7
-10,4
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тальних інвестицій на одну особу населення становив 8632 грн. проти 5795 грн. у 2016 році. Найбільше
капітальних інвестицій освоєно в промисловій галузі
регіону (9,8 млрд. грн., або 64,9 % від загального
обсягу) та сільському господарстві (2,7 млрд. грн., або
17,8 %). За рахунок розвитку інвестиційної спроможності міста залучаються додаткові ресурси на розвиток
економіки. Частка іноземних інвестицій у промисловість становить 65%. Це, переважно, харчова промисловість - 24,2%, машинобудування - 23,2%, металургія
- 10,7%, енергетика - 5,9%. Найбільшими країнами-інвесторами в підприємства міста є: Кіпр (ПАТ «ДТЕК
Дніпроенерго», ПАТ «Запорізький завод феросплавів», ПАТ «Запоріжтрансформатор» ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат» тощо), Швеція
(ПАТ «Карлсберг Україна»), Республіка Корея (ПАТ
«Запорізький автомобілебудівний завод»). На імідж
регіону в цілому та на його інвестиційну привабливість
позитивно впливає успіший досвід реалізації інвестиційних проектів. Місто планує залучати інвестиції переважно у сферу енергозбереження, енергоефективності,
модернізації об’єктів інфраструктурного забезпечення
міста та головних секторів економіки. Капітальні інвестиції у житлове будівництво становили 351,1 млн. грн.
(2,3 % від загального обсягу), з них 103,1 млн. грн. –
кошти населення на будівництво житла.
Головним джерелом фінансування капітальних
інвестицій залишаються власні кошти підприємств
та організацій – 12,7 млрд. грн. (84,1 % загального
обсягу), кошти місцевих бюджетів – 1,16 млрд. грн.
(7,7 %), кредити банків та інші позики – 776,5 млн.
грн. (5,1 %), кошти державного бюджету – 263,8 млн.
грн. (1,7 %), кошти населення на будівництво житла –
103,1 млн. грн. (0,7 %). Реалізація найважливіших
інвестиційних проектів регіону у 2018 році здійснюється за рахунок:
- державного фонду регіонального розвитку
(ДФРР) – Міжвідомчою комісією з оцінки відповідності інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів ДФРР, погоджено 25 проектів області на
загальну суму 226,6 млн. грн.;
- субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження – області
передбачено 22,454 млн. грн., у тому числі на
реалізацію заходів за рахунок частки субвенції
обласному бюджету – 6,329 млн. грн.; фактично
надійшло 2,494 млн. грн., у тому числі обласному
бюджету – 1,408 млн. грн. (11,1 % запланованого
на рік);
- субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – обсяг
коштів субвенції області не доведений (по Україні –
5 млрд. грн.). Залишки невикористаних коштів субвенції 2017 року складають 38,936 млн. грн.;

- субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад – розпорядженням
Кабінету Міністрів України від 04.04.2018 № 201-р
області передбачено 124,136 млн. грн.; кошти субвенції до області не надходили.
За підсумками 2017 року спостерігається підвищення рівня прямого іноземного інвестування. Так,
обсяг прямих іноземних інвестицій з початку інвестування на 31.12.2017 склав $ 915,7 млн. (2,3 % від
загального обсягу по Україні, 8 місце серед регіонів), що на 6,6 % більше (9 місце), ніж на 01.01.2017.
Протягом 2017 року в область надійшло $ 44,7 млн.
акціонерного капіталу нерезидентів, що у 3 раза
більше, ніж за 2016 рік ($ 14,9 млн.). Обсяг прямих
іноземних інвестицій в розрахунку на одну особу на
31.12.2017 становив $ 529,2 – це 7 результат серед
регіонів. Найбільша частка іноземних інвестицій
зосереджена у промисловості – 68,7 % (у т. ч. у переробній – 53,5 %); оптовій та роздрібній торгівлі,
ремонті автотранспортних засобів і мотоциклів –
13,8 %. Переважну частку загального обсягу інвестицій – 76,5 % складають надходження з країн ЄС.
Висновки. Для покращення інвестиційного клімату
в Україні актуальним сьогодні є питання вдосконалення
організаційно-правової бази стосовно забезпечення
сприятливого інвестиційного клімату та створення фундаменту поліпшення конкурентоспроможності національної економіки. Для України потреба в залученні іноземних коштів визначається передусім таким ознаками,
як: надзвичайна низька інвестиційна активність власних товаровиробників, на яких вплинули затяжна економічна криза, стагнації виробництва, значні стрибки
рівня інфляції; необхідність виробничої модернізації
технічної та технологічної бази, всієї інфраструктури
загалом шляхом упровадження нових технологій, використовуючи досвід країн ЄС; необхідність модернізації
та диверсифікації всіх сфер виробництва та забезпечення їх рівноваги на ринках; забезпечення можливості
ефективного довгострокового вкладення фінансових
ресурсів у розвиток підприємств та ефективного державного регулювання інвестиційними вкладеннями.
Проте, незважаючи на суттєві проблеми у створенні
сприятливого інвестиційного клімату, доречно відзначити, що Україна повільно, але впевнено просувається
вперед до інтегрованого суспільства, що повинно забезпечити приплив нових іноземних інвестицій до вітчизняних підприємств.
Для зростання обсягів іноземних інвестицій
доцільною може бути реалізація таких заходів, як:
- створення спеціального дорадчого органу
(в рамках спільних комітетів, які будуть працювати
відповідно до умов угоди між Україною та ЄС щодо
асоціації та ЗВТ), який відповідатиме за координацію та розвиток інвестиційного співробітництва між
Україною та ЄС;
- створення в Україні інституції, яка б опікувалася досудовим (чи позасудовим) захистом інтересів
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іноземних інвесторів з урахуванням міжнародних
стандартів та ділової етики;
- спрощення процедур із регламентації відносин
держави і підприємців у сфері залучення іноземних
інвестицій;
- впровадження надійної законодавчої системи
страхування та перестрахування інвестиційних ризиків, заснування за участі держави страхової компанії
і забезпечення її виходу на міжнародні страхові ринки;
- надання іноземному інвесторові права оренди
на земельну ділянку для розміщення підприємства
з іноземним капіталом на вигідний для нього термін;
- створення нормативно-правової бази з питань
врегулювання відносин щодо залучення іноземних інвестицій для розроблення родовищ корисних
копалин;
- забезпечення реалізації спеціальних режимів
інвестиційної діяльності у вільних економічних
зонах та територіях;
- залучення в інвестиційну сферу заощаджень
іноземних громадян із використанням гарантійних
механізмів їх повернення;
- створення системи гарантій стабільності для
забезпечення довготермінового фінансування інвестиційних проектів.
Сприятливе інвестиційне середовище для України дає змогу поліпшити процес залучення іноземних інвестицій, примножити обсяги виробництва
та є рушійною силою для модернізації та диверсифікації переважаючих пріоритетних сферах економіки, що дасть змогу запровадити інновації в різних
галузях виробництва.
Покращити інвестиційний клімат можна, сконцентрувавши наявні ресурси в пріоритетних галузях

виробництва економіки з подальшим їх перетворенням в інвестиції; вкладаючи інвестиції в людський потенціал, підвищуючи кількість кваліфікованих працівників, що призведе до економічного
зростання; надаючи фінансування на більший термін з менш жорсткими умовами; поліпшуючи діловий клімат, оздоровлюючи довкілля; спрощуючи
систему оподаткування, реєстрації та ліцензування,
надаючи податкові пільги, передаючи державні
замовлення «молодим» підприємствам, забезпечуючи фінансову підтримку; розробляючи регіональні
плани підвищення інвестиційної привабливості
всіх областей країни шляхом попереднього дослідженням їх інвестиційного середовища; створюючи відповідні законодавчі акти стосовно зниження
корумпованості органів державного та місцевого
самоврядування та інших дискримінацій щодо
інвесторів; підвищуючи прозорість укладання договорів між інвесторами та державою, забезпечуючи
надійність та справедливість розподілу вкладів
інвесторів.
Таким чином, реалізація відповідних заходів
дасть змогу ліквідувати низку ризиків, пожвавити
національну економіку та вийти на міжнародні
ринки збуту. Приклад європейських країн підтверджує, що економіка починає розквітати. Так, щоб
Україні досягти такого рівня розвитку, який має
Польща, потрібно протягом 10 років залучати вдвічі
більше інвестицій, ніж є зараз. Водночас вкладати
кошти необхідно в галузі, які орієнтовані на експорт,
тоді, можливо, економіка нашої держави почне розвиватися. Україна не може стояти осторонь світових
процесів глобалізації, а тому і має всі права, для
залучення іноземних інвестицій.
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