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Інвестиції відіграють важливу роль у будь-якій державі, а для України їх 

значення важко переоцінити. Українські вчені стверджують, що інвестиції в 

основний капітал є вирішальною детермінантою економічного зростання. 

Якість життя населення та інші найважливіші характеристики розвитку 

сучасного суспільства теж залежать від темпів економічного зростання країни, 

тобто від залучення інвестицій. Звідси випливає, що управління інвестиційними 

процесами, забезпечення їхньої повної віддачі є одним з першочергових 

завдань як центральних, так і регіональних органів влади. Зростання обсягу 

інвестицій призводить до прискорення відтворювальних процесів і тим самим 

прискорює розвиток економіки. 

 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. Залучати, використовувати чи 

обмежувати інвестиції керівництво кожної країни визначає суб’єктивно 

відповідно до своїх соціально-економічних та національних особливостей. 

Проблема інвестування є актуальною в більшості країн світу, тож Україна не є 

винятком.  

Дане питання э вельми актуальним в наш час. Так як у зв’язку з 

економічною кризою Україна потребує великих інвестицій. Інвестиції 

виступають важливим фактором економічного зростання, а інвестиційна 

політика – елементом економічної політики держави, спрямованої на 

економічне зростання. Вихід з кризової ситуації, розвиток економічного 

потенціалу не можуть відбуватися стихійно, без спрямовуючих зусиль держави. 



Державі слід залучати, заохочувати іноземців – інвесторів вкладати кошти у 

розбудову економіки країни. Україна, наприклад, багата на 

сільськогосподарські культури, що забезпечується родючими  ґрунтами. Тому, 

владі, слід виокремити вигідні сфери діяльності в нашій країні, та 

«зарекламувати» перспективність майбутніх вкладів іноземців. 

В січні 2015 року Американський фінансист і філантроп Джордж Сорос 

повідомив, що розглядає можливість значних інвестицій в Україну. Цю думку 

він оприлюднив під час зустрічі з журналістами у Києві, що повідомляє 

кореспондент «Європейської правди». «Ми вивчаємо можливість інвестування 

в Україну. Але детальне рішення ще не прийнято», – заявив він. 

Він назвав три сфери, в які він розраховує вкласти гроші. 

«Важливий сектор – пов'язаний з енергоефективністю. Це та сфера, в якій 

моя команда буде зацікавлена, але тільки коли пройде реформа «Нафтогазу», не 

зараз», – заявив Сорос. «Цей сектор потребує інвестицій, але в той же час він 

вимагає реформи «Нафтогазу», щоб ціна газу була приведена до реального 

рівня», – зазначив він. 

Друга сфера, де очікуються інвестиції – агропромисловість. 

«Також я планую інвестицію, яка не принесе прибутку і буде підтримана 

моїм фондом («Відродження») – це внутрішньо переміщені особи. В тому числі 

плануємо надавати допомогу для заснування ними свого малого бізнесу. 

Очевидно, в цьому секторі інвестиції не принесуть прибутку», – повідомив 

Джордж Сорос. 

Зрозуміло що, чим більше зовнішньоекономічних доброзичливих зв’язків 

Україна матиме з іншими державами, тим більше буде інвестицій. 

Економічна ситуація сьогодні в Україні є ризикованою. Експерт з 

економічних питань у Східній Європі і науковий співробітник Інституту 

міжнародної економіки в США Андерс Аслунд передбачає серйозні проблеми 

для країни на її шляху. У своїй недавній доповіді про економічну ситуацію в 

Україні, він зазначив, що Україна входить в цикл "амортизації" та інфляції, яка, 



якщо не взяти до уваги заходи жорсткої економії та структурних реформ, 

призведе до фінансової кризи. 

Незважаючи на те, що такі прогнози не несуть нічого доброго для 

українців, ця новина може бути суттєвою можливістю для іноземних 

інвесторів. «Ми вже переконувалися в тому, що економічна криза країни – це 

найкращий час для інвестицій», – зауважив головний інвестиційний директор 

групи по управлінню активами в Empire State Capital Partners Родольфо 

Аморесано. Кілька місяців тому Аморесано відкрив офіс в Україні, щоб 

працювати з інвесторами, зацікавленими в ринках. Він заявив, що не слід 

чекати, що «завтра Україна стане Швейцарією», але існує велика ймовірність 

отримання доходів від інвестицій в майбутньому в країні. 

Одним із шляхів вирішення цієї важливої проблеми є створення 

сприятливого інвестиційного клімату, який забезпечив би залучення і 

раціональне використання коштів, та їх інвестування в так звані «точки 

зростання» – найбільш ефективні високотехнологічні виробництва, котрі 

створять умови для запуску інвестиційного мультиплікатора, а також розвитку 

суміжних виробництв. 

Активізація інвестиційної діяльності є вагомим чинником сталого 

економічного розвитку України та вирішення основних соціальних завдань, 

підвищення рівня життя населення. При цьому особливо важливою проблемою 

сьогодення є удосконалення науково-методологічних основ механізму 

активізації інвестиційної діяльності в Україні. 

Прискорення інвестиційних процесів може відбуватися за рахунок 

залучення коштів від емісій акцій, інвестиційних фондів, коштів приватних 

інвесторів, заощаджень населення, тощо. 

Для досягнення бажаних параметрів розвитку економіки слід розробити 

заходи вдосконалення державного регулювання що до створення привабливого 

інвестиційного клімату за рахунок використання відповідних державних 

регуляторів: податків, довгострокових кредитів, амортизаційних відрахувань, 

мита, порядку репатріації прибутків іноземними інвесторами. 


