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СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ ІНВЕСТУВАННЯ В УКРАЇНІ

Сучасний розвиток економіки України нерозривно пов'язаний з інвестиційними
процесами, які є рушійною силою інтеграції економіки у світове господарство за
рахунок оновлення основних фондів, переведення капіталів, передачі технологій,
інновацій та управлінського досвіду. Основною умовою розвитку інвестиційної сфери є
наявність певних джерел фінансових коштів. Можна виділити такі групи джерел
фінансових коштів: міжнародні фінансові установи; іноземні банки та інвестиційні
фонди; національні банки та фінансові установи; транснаціональні корпорації;
вітчизняні підприємства та приватні інвестори.

Характеризуючи сучасний стан інвестицій в Україні, можна зазначити, що на
даний момент наша держава не здобула серйозних досягнень у забезпеченні
національної конкурентоспроможності та інвестиційної привабливості. В Україні
спостерігається непропорційний розподіл обсягів залучення інвестицій у регіони
України: 87,9% всіх залучених прямих іноземних інвестицій надходить до восьми
регіонів, а саме Дніпропетровської, Донецької, Харківської, Київської, Львівської,
Одеської, Запорізької областей, Автономної Республіки Крим та до м. Київ, які на
сьогодні вже є економічно розвинутими та найбільш привабливими для іноземних
інвесторів. Таке спрямування прямих іноземних інвестицій та капітальних інвестицій в
регіональному розрізі не сприяє рівномірному соціально-економічному розвитку
регіонів та посилює подальше збільшення розриву у їх розвитку [1].

В Україні найбільшу питому вагу у загальній структурі фінансування основного
капіталу займають власні кошти підприємств та організацій, які коливаються в межах
від 56 до 63%, тоді як частка державних ресурсів є незначною[1].

Інвестиції в основний капітал у січні-березні 2013 збільшилися на 3% в
порівнянні з січнем-березнем 2012 року. Обсяг інвестицій в матеріальні активи склав
50,31 млрд грн, з них на капітальний ремонт - 2,277 млрд грн. Інвестиції в
нематеріальні активи склали 1634000000 грн.[1].

Як зазначає Держстат, в першому кварталі 2013 року по порівнянні з першим
кварталом 2012 інвестиції в основний капітал зросли у сфері наукових досліджень і
розробок ( в 2 рази), лісовому господарстві ( на 54,6 %), промисловості (на 47 %),
сільському господарстві (на 9,4 %), у сфері мистецтва, спорту, розваг і відпочинку ( на
6,7 %).

Водночас у наданні професійної, наукової і технічної діяльності інвестиції в
основний капітал скоротилися на 63,6 %, транспорті, складському господарстві і
кур'єрської діяльності - на 52,6%, освіті - на 49 %, тимчасове розміщення та організації
харчування - на 28,9 % , оптової та роздрібної торгівлі, ремонті автотранспортних
засобів - на 20,2 %, у сфері інформації та телекомунікацій - на 7,6 %, фінансової і
страхової діяльності - на 7,1 %, державному управлінні - на 7,4 % і охороні здоров'я - на
7,7%[1].

За оцінками вітчизняних та іноземних експертів, інвестиційний клімат в Україні
залишається несприятливим, водночас активність суб’єктів інвестиційної діяльності є
досить низькою, що обумовлено такими причинами:

1. несприятливі умови інвестування, зокрема недосконале законодавство щодо
захисту прав власності, адміністрування податків, отримання у власність земельних
ділянок, вимог до здійснення та контролю підприємницької діяльності;



2. нерозвиненість інвестиційного ринку та інвестиційної інфраструктури;
3. відсутність правових засад та дієвих механізмів державного-приватного

партнерства в інвестуванні.
Поряд з цим, інвестиційні процеси характеризуються суперечливими тенденціями

і проблемами, серед яких: диспропорційність розподілу інвестиційних ресурсів, низька
ефективність використання залучених інвестицій, неефективна реалізація цільових
програм, незначний економічний та соціальний (незабезпечення ефективної зайнятості)
результат від капіталовкладень для економіки – в першу чергу через те, що інвестиції
вкладаються до сфер зі швидким оборотом капіталу, а також незалученість значного
обсягу потенційних інвестиційних ресурсів до виробничого процесу, нерозвиненість
фондового ринку, незначна чисельність кредитних установ, непрозорість та
ризикованість їх діяльності, обмежені можливості іпотечного кредитування, що
позбавляє економіку можливостей акумуляції суттєвої частини потенційних
інвестиційних ресурсів [2].

Варто зазначити те, що підвищення конкурентоспроможності країни дасть
можливість покращити її інвестиційний клімат, а тому для досягнення цього потрібно
здійснити низку заходів:

1.      Введення системи оподаткування, яка б не стримувала підприємницьку та
інвестиційну активність.

2.      Зниження адміністративних бар’єрів, адже поки що державна система в
Україні продовжує працювати не стільки на розвиток, скільки на формальний контроль,
а це, на загал, значно послаблює конкурентоспроможність вітчизняної економіки.
Відбувається домінування урядової політики в Україні та вплив на неї політико-
економічних угруповань, орієнтованих на отримання не економічного прибутку, а
рентних доходів, що стимулює закритість та викликає негативне ставлення до
"чужинців": як національних, так і іноземних потенційних інвесторів.

3.      Стабілізація законодавчої бази. Характерним для українського
законодавства є те, що воно піддається частим змінам, для покращення інвестиційного
клімату потрібно запровадити неможливість зміни законів, що стосуються інвестування
хоча б на 3 роки.

4.      Зменшити корумпованість органів влади через підготовку переліку заходів
щодо посилення відповідальності представників органів виконавчої влади й органів
місцевого самоврядування за вчинення корупційних та інших дискримінаційних дій
щодо інвесторів.

5.      Створення спеціальних (вільних) економічних зон різних функціональних
типів: вільні митні зони і порти, технологічні парки, технополіси, комплексні
виробничі та туристсько-рекреаційні зони тощо. Застосування спеціальних пільгових
режимів оподатковування для суб'єктів підприємницької діяльності вільних
економічних зон.

6.      Забезпечення доступності кредитів для позичальників шляхом зниження їх
вартості. Цього можна досягнути шляхом перегляду існуючої системи резервування
коштів комерційних бланків у напрямі зниження норми резервування. При цьому
важливо створити стимулюючу систему обов'язкового резервування для банків, що
активно займаються інвестиційним кредитуванням.

7.      Забезпечення конкурентного середовища. Суттєво розширити спектр заходів
конкурентної політики, зокрема – щодо запобігання антиконкурентним діям
національних та іноземних інвесторів на українському ринку, удосконалити методики
та критерії виявлення проявів недобросовісної конкуренції з урахуванням реалій
сучасної української економіки.

Україна вже зробила перші кроки до залучення іноземного інвестиційного
капіталу:

Ø з 1 січня 2013 року набрав чинності Закон України «Про



стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою
створення нових робочих місць», який визначає особливості оподаткування ввізним
митом суб’єктів господарювання, які реалізують інвестиційні проекти у пріоритетних
галузях економіки, зокрема, звільнення від сплати податку на прибуток до 2017 року та
звільнення від сплати ввізного мита [3].

Ø положення Митного кодексу, який набув чинності з 01.06.2012 року
сприятиме залученню іноземних інвестицій. Так, згідно з ним, митне оформлення
товарів, що ввозяться в Україну як внесок іноземного інвестора до статутного фонду
підприємства з іноземними інвестиціями, здійснюється в першочерговому порядку, а
товари, що ввозяться на митну територію України на строк не менше трьох років з
метою інвестування, звільняються від сплати ввізного мита [4].
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