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Постановка проблеми в загальному вигляді. Інвестиційна діяльність відіграє значну роль у 

забезпеченні стійкого економічного зростання країни, здійсненні структурної модернізації економіки та 
підвищенні її конкурентоспроможності. Саме через це забезпечення сприятливого інвестиційного клімату 
в країні є дуже важливими й актуальними, а неухильне нарощування обсягів інвестування економіки, 
покращення структури інвестицій є одним з найважливіших завдань розвитку економіки держави. 

В умовах дефіциту інвестиційних ресурсів в економіку країни обмеженість можливості 
державного інвестування та наявність низки ризиків для покращення тенденцій інвестиційної 
політики зумовлюють необхідність того, щоб державна інвестиційна політика була спрямована на 
впровадження дієвих механізмів стимулювання залучення вітчизняного та іноземного капіталу та 
створення ефективної системи управління інвестиційними процесами.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання необхідності удосконалення інвестиційної 
політики є досить актуальним в сучасних умовах економічного становища. Цією проблемою займається 
ціла низка як вітчизняних, так і закордонних науковців. Серед теоретиків розвитку інвестиційної політики 
є такі відомі економісти, як Р. Барро, Дж. Б’юкенен, М. Вестфален, Дж. Кейнс, А. Лернер, Ф. Модільяні, 
Ш. Ойя, К. Рей, Д. Рікардо, Ж. Сей,  Дж. Стігліц, М. Стоун та ін. Важливу роль у дослідженні 
проблематики та виявленні пріоритетів інвестиційної діяльності держави відіграють праці сучасних 
вітчизняних вчених та практиків, а саме А. Павлюка, М. Яновича, О. Білоруса, П. Гайдуцького, 
О. Іваницької, Б.М. Данилишина, М.Х. Корецького, О.І. Дація, О.Л. Рудої, Н. Коваль.  

Метою написання статті є аналіз інвестиційної політики та визначення пріоритетів 
вдосконалення інвестиційної політики в Україні. 

Виклад основного матеріалу. Правовою основою стимулювання інвестиційної діяльності є 
Конституція України, закони України «Про інвестиційну діяльність», «Про режим іноземного 
інвестування» та інші нормативно-правові акти, що регулюють відносини у цій сфері. В сучасних умовах 
досягти сталого економічного розвитку можна лише здійснивши структурні зрушення у господарському 
комплексі України. Враховуючи, що інвестиції виступають дієвим важелем здійснення структурної 
перебудови економіки, розв’язання соціальних і економічних проблем, то ключовими завданнями 
державного управління є покращення інвестиційної політики, активізація інвестиційної активності, 
накопичення інвестиційних ресурсів та їх концентрація на пріоритетних напрямах розвитку економіки [2]. 

Створення ефективного механізму регулювання інвестиційних процесів потребує 
удосконалення низки існуючих та запровадження нових інструментів державної інвестиційної 
політики. На думку багатьох економістів та експертів, для цього слід вирішити наступні 
першочергові завдання[1]. Насамперед – прискорити підготовку до практичного впровадження 
Національних інвестиційних проектів. Для цього необхідно забезпечити фінансування підготовчої 
стадії реалізації проектів, забезпечити розробку техніко-економічного обґрунтування проектів та 
провести конкурси з визначення виконавців. 

З метою формування сприятливого інвестиційного середовища необхідно врегулювати на 
законодавчому рівні механізм взаємодії регіональних центрів з інвестицій та розвитку з органами 
ліцензування та дозвільними органами.  

Пріоритетними напрямками вдосконалення інвестиційної політики мають бути: 
– покращення інвестиційного клімату шляхом удосконалення загального (податкового, 

земельного, корпоративного, митного) та спеціального законодавства, що регулює відносини при 
здійсненні інвестування відповідно до європейських норм; 



10 

 

– створення сучасної системи державних гарантій захисту приватних, в т.ч. іноземних 
інвестицій та врегулювання комерційних спорів між суб’єктами інвестиційного процесу; 

– посилення ролі та ефективності державного інвестування як дієвого інструменту 
спрямування інвестиційних ресурсів на реалізацію стратегічних інвестиційних проектів; 

– розвиток механізму державно-приватного партнерства, розширення сфери його застосування 
для реалізації інфраструктурних проектів, модернізації базових галузей вітчизняної економіки 
(енергетики, вугільної промисловості, газотранспортної системи, житлово-комунального та 
дорожнього господарства тощо). 

Основи державної політики в інвестиційній сфері мають бути спрямовані на стимулювання 
залучення інвестицій у пріоритетні галузі економіки, на створення умов для активізації інвестиційної 
діяльності шляхом концентрації ресурсів держави на пріоритетних напрямах розвитку економіки з 
метою запровадження новітніх та енергозберігаючих технологій, створення нових робочих місць, 
розвитку регіонів. 

Пріоритетними галузями економіки є галузі, спрямовані на забезпечення потреб суспільства у 
високотехнологічній конкурентоспроможній екологічно чистій продукції, високоякісних послугах, 
які реалізують державну політику щодо розвитку виробничого та експортного потенціалу, створення 
нових робочих місць. 

Для стимулювання інвестиційної діяльності та поліпшення інвестиційної політики в країні 
існує державна підтримка інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки. Вона, в першу 
чергу, проявляється в пільговому оподаткуванні проектів, які реалізуються у пріоритетних галузях 
економіки. Розмір та можливості пільгового оподаткування визначаються Податковим кодексом 
України. Основними новаціями Податкового кодексу, що стосуються інвестиційної діяльності, є: 

– стимулювання переходу України на інноваційну модель розвитку, зокрема шляхом 
поетапного зниження ставки податку на прибуток з 25 до 16 відсотків (2011 р. - 23 %, 2012 р. – 21 %, 
2013 р. – 19 %, 2014 р. – 18 %, 2015 р. – 17%, 2016 р. – 16%); 

– тимчасове (до 1 січня 2020 року) звільнення від оподаткування прибутку виробників 
біопалива на виробництво електричної та теплової енергії, а також прибутку підприємств з 
видобування та використання газу (метану) вугільних родовищ; 

– строком на 10 років з 1 січня 2011 року звільняється від оподаткування прибуток, отриманий 
від надання готельних послуг у готелях категорій «п’ять зірок», «чотири зірки» та «три зірки», у тому 
числі новозбудованих чи реконструйованих, або в яких проведено капітальний ремонт чи реставрація 
існуючих будівель і споруд, а також підприємств галузей легкої промисловості (крім підприємств, які 
виробляють продукцію на давальницькій сировині), прибуток від продажу електричної енергії, 
виробленої з відновлювальних джерел енергії, прибуток підприємств суднобудівної та літакобудівної 
промисловості; 

– створюються передумови інвестиційної привабливості країни шляхом зменшення ставки 
податку на додану вартість до 17 %[3]. 

Державна підтримка надається суб’єктам інвестиційної діяльності, які реалізують інвестиційні 
проекти у пріоритетних галузях економіки. Інвестиційним проектом у пріоритетній галузі економіки 
вважається інвестиційний проект, що передбачається реалізувати на новоствореному або діючому 
підприємстві, на якому буде проведено реконструкцію або модернізацію (за обов’язкової умови 
виділення окремого структурного підрозділу, на якому буде реалізовуватися інвестиційний проект) та 
який одночасно відповідає таким критеріям[9]: 

1) загальна кошторисна вартість перевищує суму, еквівалентну: 
3 мільйонам євро –  для суб’єктів великого підприємництва; 
1 мільйону євро – для суб’єктів середнього підприємництва; 
500 тисячам євро – для суб’єктів малого підприємництва; 
2) кількість створених нових робочих місць для працівників, які безпосередньо задіяні у 

виробничих процесах, перевищує: 
150 – для суб’єктів великого підприємництва; 
50 – для суб’єктів середнього підприємництва; 
25 – для суб’єктів малого підприємництва; 
3) середня заробітна плата працівників не менш як у 2,5 рази перевищує розмір мінімальної 

заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року. 
Інвестиційні проекти у пріоритетних галузях економіки, що передбачають використання 

державної підтримки, підлягають державній реєстрації спеціальним уповноваженим органом при 
Кабінеті Міністрів України у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Якщо протягом 
двох років з дня державної реєстрації інвестиційного проекту не досягнуто заявлених показників, 
строк дії державної реєстрації інвестиційного проекту припиняється. 
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Саме тому актуальним завданням є підвищення ролі держави у поліпшенні інвестиційної 
політики та, відповідно, збільшенню потоків іноземних інвестицій за допомогою створення 
сприятливого інвестиційного клімату для інвесторів, як вітчизняних, так і закордонних. Слід 
відмітити, що роль держави у функціонуванні інвестиційної сфери суспільно-економічних відносин 
може розглядатися в контексті як універсальних, так і спеціальних її функцій. 

До функцій держави в інвестиційній сфері слід віднести її роль як регулятора умов здійснення 
інвестиційної діяльності, підтримання тих чи інших параметрів функціонування інвестиційного 
ринку згідно із завданнями інвестиційної політики України. Варто зазначити, що відповідно до п. 3 
ст. 116 Конституції України Кабінет Міністрів забезпечує проведення фінансової, цінової, 
інвестиційної, податкової політики, але основні правові форми реалізації цих та інших напрямів 
економічної політики держави, і тим більше, основні господарсько-правові засоби їх реалізації ані 
нормально, ані фактично в Конституції не закріплені[10]. 

Інвестиційний клімат безпосередньо впливає на основні показники соціально-економічного 
розвитку країни. Позитивний інвестиційний клімат сприяє вирішенню соціальних проблем, 
забезпечує високий рівень зайнятості населення, дозволяє оновлювати виробництво, проводити 
модернізацію й нарощування основних засобів підприємств, впроваджувати новітні технології тощо. 
Отже, в даний час стабілізація інвестиційного клімату є найважливішим завданням для України[2]. 

Необхідно створити сприятливий інвестиційний клімат не тільки для іноземних інвесторів, але 
й для вітчизняних. І мова не про те, щоб дати їм гроші на здійснення інвестицій. Приватному 
капіталу також потрібні гарантії від примусових вилучень і свавілля влади, система страхування від 
некомерційних ризиків, а також стабільні умови роботи при здійсненні довгострокових інвестицій. 

Не сприяє створенню позитивного інвестиційного клімату і слабка система правового і 
економічного захисту інвесторів, втручання органів влади у перерозподіл клієнтури між окремими 
підприємствами. Слід зазначити, що українське законодавство нестабільне, складне для розуміння та 
непрозоре, що сприяє його довільній інтерпретації та створює передумови для бюрократії та корупції. 
Потребує перегляду і удосконалення фіскальна політика держави. 

В червні 2015 року компанія BDO (міжнародна компанія, що надає консультації з питань фінансів, 
бухгалтерії, податкового права) разом з Гамбурзьким інститутом світової економіки формує рейтинг 
країн International Business Compass на 2015 рік. Згідно з інвестиційною привабливістю, Україна посіла 89 
місце рейтингу, отримавши індекс BDO IBC для України на рівні 50,57. Це на 20 місць вище та на 4,49 
підпунктів більше, ніж у 2014 році [11]. Індекс BDO IBC характеризує, насамперед, економічну та 
фінансову привабливість для іноземного капіталу, формуючись на основі економічних показників, таких 
як дохід на душу населення, інфляція, свобода ведення бізнесу, податкове навантаження, тощо, 
політичних показників, таких як боротьба з корупцією, якість державного регулювання, політична 
стабільність, тощо, та соціально-культурних показників, таких як рівень безробіття, освіта, свобода праці, 
швидкість зростання населення, тощо. Згідно з оцінкою за 2015 рік, Україна показала найкраще 
зростання, на одному рівні з Латвією(29 місце) та Білоруссю(85 місце) [11], що відбулося завдяки 
покращенню економічної та соціально-культурної складових, політична ситуація в Україні лише 
погіршила рівень привабливості. Найбільше зросли показники притоку інвестиції на душу населення, 
свободи ведення бізнесу, споживчих витрат приватних господарств на душу населення, але показник 
залучення іноземних інвестицій, знаходиться на рівні нижче середнього, і зріс лише на 2%.  Очолюють 
рейтинг Швейцарія, Сінгапур та Гонконг. Укладачі рейтингу вважають, що він є важливим для компаній, 
які налаштовані вести глобальний бізнес і шукають країни для розширення своєї присутності. Таким чином, 
отримавши позитивну оцінку, Україна має всі можливості для розвитку економіки в найближчий час. 

Довгострокові цілі із залучення зовнішніх інвестицій потребують постійних зусиль із 
формування привабливого іміджу країни. Необхідно сформулювати й широко висвітлювати 
державну політику та готовність уряду вживати радикальних заходів, орієнтованих на ринкову 
економіку; публічно підтримувати інвестиційну діяльність [4]. 

Висновки. Отже, не зважаючи на незначне пожвавлення інвестиційної діяльності, інвестиційна 
політика залишається несприятливим через політичну та економічну нестабільність, криміногенну 
ситуацію в державі, недосконалу податкову систему, відсутність належних гарантій інвесторам, 
корупцію, низький рівень використання новітніх технологій та конкурентоспроможності вітчизняних 
товарів, який відвертає увагу іноземних інвесторів і значно перевищує значимість багатих природних 
ресурсів, науково-технологічного потенціалу, кваліфікованої і відносно дешевої робочої сили та 
інших факторів в очах іноземних інвесторів, які перш за все керуються власними інтересами і 
ставлять собі за мету отримати максимальний прибуток. Тому Україна має зробити все можливе для 
того, щоб покращити своє загальне становище і зайняти гідне місце розвиненої європейської держави 
на ряду з провідними країнами світу. Основним завданням регулювання інвестиційної діяльності має 
стати: створення сприятливого інвестиційного середовища шляхом стимулювання національних 
інвесторів здійснювати інвестиції; концентрація грошових потоків на пріоритетних напрямах 
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розвитку економіки; акумуляція достатнього обсягу фінансових ресурсів у провідних банках країни; 
забезпечення доступності кредитів для позичальників шляхом зниження їх вартості; забезпечення 
пріоритетного виділення кредитних ресурсів на пільгових умовах рефінансування банкам, які 
кредитують високоефективні інвестиційні проекти тощо. В умовах обмеженості бюджетних ресурсів 
важливо, щоб об’єктом підтримки були немісцеві органи влади, а цільові програми вирішення 
системних проблем: структурної перебудови економіки регіону та максимального використання його 
внутрішнього потенціалу інноваційного оновлення основних фондів підприємств та створення нових 
підприємств; реструктуризації існуючих підприємств та диверсифікації виробництва. 
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Податкового кодексу, що стосуються інвестиційної діяльності в Україні. Визначено, що актуальним 
завданням для розвитку економіки України є підвищення ролі держави у поліпшенні інвестиційної 
політики та, відповідно, збільшенню потоків іноземних інвестицій за допомогою створення 
сприятливого інвестиційного клімату для інвесторів, як вітчизняних, так і закордонних. 
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ПРІОРИТЕТИ, ВДОСКОНАЛЕННЯ. 
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