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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У сучасних умовах обмеженість інвестиційних ре'

сурсів стримує не тільки процес формування ринкової

економіки України, але й розвиток самих підприємств,

оскільки інвестиції та їх ефективне використання фор'

мують матеріальну базу сучасного виробництва та ство'

рюють певні передумови для розширеного відтворення

й розвитку самих підприємств.

АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Проблемі інвестиційної діяльності в економічній

літературі приділяється досить багато уваги. Про це

свідчить велика кількість наукових праць з цієї темати'

ки. Значний вклад у дослідження цієї проблематики вне'

сли такі вітчизняні та зарубіжні вчені: Г. Бірман, С. Шмідт

[1], І. Бланк, Н. Гуляєва [2], В. Гриньова [3], М. Дени'

сенко, В. Федоренко [4], А. Пересада [5], О. Рогач [6]

та інші. Однак, не зважаючи на значну кількість науко'
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вих досліджень, питання інвестиційної діяльності в Ук'

раїні потребує постійного дослідження проблем, які

пов'язані із залученням інвестицій в економіку нашої

країни.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є визначити проблемні питан'

ня залучення інвестиційних ресурсів в економіку Украї'

ни та запропонувати можливі шляхи їх вирішення для

забезпечення сучасної конкурентної економіки.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

У сучасних умовах Україна постала перед об'єктив'

ною необхідністю активізації інвестиційного процесу.

Структурне та якісне оформлення виробництва та ство'

рення ринкової інфраструктури відбуваються майже

повністю шляхом і за рахунок інвестування. Чим масш'
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табніші обсяги та вища ефективність інвестицій, тим

швидше відбувається відтворювальний процес, здійсню'

ються позитивні ринкові перетворення. З іншого боку,

недостатнє інвестування веде до втрати конкуренто'

спроможності національної економіки, занепаду основ'

ного капіталу, спаду виробництва та збільшення собівар'

тості продукції, що, в свою чергу, обумовлює загост'

рення проблеми інвестиційних ресурсів, відтак — ско'

рочення інвестиційної активності.

З огляду на це, інвестиційний процес потребує по'

стійного поглибленого дослідження, насамперед, з пи'

тань обгрунтування інвестиційної стратегії, виборі ефек'

тивних форм та напрямів інвестування, а також пошуку

нових шляхів активізації інвестиційної діяльності в умо'

вах розвитку конкурентоспроможної економіки.

Слід враховувати те, що перебіг, характер, інтен'

сивність та ефективність управління інвестиційною

діяльністю багато в чому залежить від інвестиційного

клімату країни [7].

Складовими інвестиційного клімату можна рахувати

об'єктивні можливості країни (інвестиційний потенціал)

та умови діяльності інвестора (інвестиційний ризик).

Україну можна важчати інвестиційно привабливою

країною для інвестування, опираючись на:

— наявність високо природно'ресурсного потен'

ціалу;

— культурну спорідненість з іншими європейськи'

ми та північноамериканськими країнами;

— високий рівень освіти населення і належну про'

фесійну підготовку;

— великий споживчий ринок, що наздоганяє ринок

високо розвинених держав;

— низьку вартість робочої сили.

Однак поряд з привабливим інвестиційним кліматом

на сьогоднішній день в Україні можна виділити цілу низ'

ку проблем, що перешкоджають залученню інвестицій'

них ресурсів:

— відсутність сталої стратегії економічного і полі'

тичного розвитку;

— обмеженість державних підприємств, що підля'

гають приватизації, і в яких зацікавлені потенційні інве'

стори;

— незабезпеченість усім суб'єктам економічних

відносин, у тому числі й іноземним інвесторам, рівних

економічних прав і свобод у здійсненні фінансово'еко'

номічної діяльності;

— складність податкової системи та суттєве подат'

кове навантаження;

— відсутність надійної інвестиційної історії.

Для покращення інвестиційного клімату України

необхідно:

— обмежити можливості втручання урядовців у гос'

подарські процеси;

— спростити процеси по організації бізнесу;

— звернути увагу на проблеми врегулювання дер'

жавного боргу;

— забезпечити захист прав інтелектуальної влас'

ності;

— необхідно підвищити прозорість банківської си'

стеми і запобігти банкрутства банків;

— спростити систему оподаткування та забезпечи'

ти розвиток конкуренції.

Загалом Україна досягла відчутних досягнень у

справі залучення іноземних інвестицій, але необхідно

констатувати, що іноземний капітал не поспішає осво'

ювати український інвестиційний ринок. Існує ряд пере'

шкод, які не дозволяють інвесторам збільшити обсяг

інвестицій в нашу державу, а саме: нестабільність полі'

тичного і правового регулювання, корумпованість та

неефективність влади, недостатній рівень захищеності

прав інвесторів, непрозорі та неетичні умови підприєм'

ництва тощо [9].

Однак Україна в змозі подолати ці труднощі. Свід'

ченням цього є те, що на сьогоднішній день в Україні

створено розвинуте правове поле для інвестування. За'

конодавство України передбачає необхідні гарантії

діяльності для інвесторів. На території України до іно'

земних інвесторів застосовується національний режим

інвестиційної діяльності, тобто надано рівні умови діяль'

ності з вітчизняними інвесторами.

Загальні принципи, порядок і умови здійснення іно'

земного інвестування на території України регулюєть'

ся законами України "Про інвестиційну діяльність" [10],

"Про захист іноземних інвестицій на Україні" [11], "Про

режим іноземного інвестування" [12], "Про зовнішньо'

економічну діяльність" [13].

Законодавство України надає іноземному інвесто'

ру широкі можливості у виборі об'єкта інвестування,

видів інвестицій, залучення інших учасників до реалізації

інвестиційних проектів. До широких можливостей інвес'

тора належить конвертована іноземна валюта, націо'

нальна валюта України при реінвестуванні, будь'яке

рухоме і нерухоме майно та пов'язані з ним майнові пра'

ва, цінні папери та корпоративні права, які виражені в

конвертованій валюті,грошові вимоги і права, вимоги

виконання договірних зобов'язань, які гарантовані пер'

шокласними банками і мають вартість у конвертованій

валюті, підтверджену згідно з законами країни інвесто'

ра, будь'які права інтелектуальної власності, вартість

яких у конвертованій валюті підтверджена згідно з за'

конами країни інвестора.

Іноземні інвестори практично необмежені у формах

та об'єктах інвестування. Інвестиції можуть здійснюва'

тися у формах участі в підприємствах (їх створення),

придбання частки уже діючих підприємств, створення

філій або інших відокремлених підрозділів іноземних

юридичних осіб, придбання нерухомого або рухомого

майна, цінних паперів, придбання прав на користування

землею та використання природних ресурсів на тери'

торії України, придбання інших майнових прав, здійснен'

ня господарської діяльності на основі угод про розподіл

продукції, в інших формах, які не заборонені законами

України.

Також усунуто адміністративний бар'єр для вхо'

дження іноземного капіталу в Україну щодо обов'язко'

вості реєстрації іноземних інвестицій. Законом України

"Про внесення змін до деяких законодавчих актів Укра'

їни щодо стимулювання іноземних інвестицій та креди'

тування" від 27.04.2010 № 2155 знято обов'язковість

реєстрації іноземних інвестицій та необхідність реєст'

рації інвестицій за двома різними процедурами.

З метою сприяння залучення й ефективному вико'

ристанню вітчизняних та іноземних інвестицій для за'

безпечення розвитку економіки України, прискорення
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її інтеграції в Європейську і світову економічні системи,

забезпечення права приватної власності і права на

підприємницьку діяльність утворено Раду вітчизняних

та іноземних інвесторів при Президентові України. Очо'

лив зазначену Раду Президент України.

Активізацію інвестиційної діяльності в Україні галь'

мує зростання масштабів тіньової економіки, виклика'

не надмірним податковим тягарем. Залучення в інвес'

тиційний процес тіньових доходів домогосподарств вик'

лючно за допомогою розвитку інструментів фондового

ринку, що, на думку більшості фахівців, практично не'

можливе. Фінансування інвестицій за допомогою фон'

дового ринку стримується низькою схильністю населен'

ня до заощаджень у формі цінних паперів.

Притоку в інвестиційну сферу іноземного та при'

ватного національного капіталу перешкоджають по'

літична нестабільність, недосконалість законодав'

ства, нерозвиненість виробничої і соціальної інфрас'

труктури, недостатнє інформаційне забезпечення та

ще однієї важливої причини — корупції. Саме через

корупцію і бюрократію у світі склалася негативна дум'

ка про нашу державу, додамо до цього нашу систему

оподаткування і ось ми маємо результат — Україну

віднесли до групи країн з найбільшим інвестиційним

ризиком.

На сьогоднішній день іноземні інвестори, які все ж

наважуються інвестувати в нашу економіку, вимагають

законодавчих гарантій, великі корпорації та інвестиційні

компанії вимагають урядових гарантій та пільг. Проте

механізм реалізації правових гарантій поки що недостат'

ньо відпрацьований. До того ж відсутні достатні судові

засоби для забезпечення дотримання законних прав

інвесторів та врегулювання спорів.

Особливі нарікання в інвесторів викликають такі

"особливості" національної судової системи: склад'

ність і заплутаність процедури оскарження судових

рішень, формалізм та необ'єктивність у розгляді справ,

фактична неможливість притягнення суддів до відпов'

ідальності за збитки, спричинені їхніми рішеннями, які

згодом скасовуються судовими органами вищої інстан'

ції.

Узагальнюючи судову практику в справах, за однією

із сторін є іноземні підприємці, інвестори звертають ува'

гу на такі недоліки в роботі судових органів:

— накладання арешту на майно відповідного іно'

земного інвестора до прийняття рішення по справі;

— негайне виконання судових рішень, що позбав'

ляє відповідача часу на їх оскарження;

— неправильне визначення справжнього відповіда'

ча у справі;

— прийняття протилежних за змістом рішень у то'

тожних справах;

— відмова в проведенні експертних досліджень за

їх необхідності, та інше.

Наочною демонстрацією першочергової важливості

зобов'язання згаданих питань може стати порівняння

динаміки залучення іноземних інвестицій у нашій дер'

жаві та Польщі, де ці проблеми були вирішені в процесі

проведення економічних реформ. Хоча економічний

потенціал України за деякими параметрами (наприклад:

кількістю робочої сили, природних ресурсів, місткістю

внутрішнього ринку) й виграє порівняно з Польщею,

наша держава щорічно одержує лише 500—600 млн

дол. США інвестицій проти 3—4 млрд дол. США у

Польщі. Внаслідок цього зараз у вітчизняній та

польській економіці спостерігається кардинально про'

тилежна ситуація.

У разі комплексного розв'язання в останні роки не'

залежності проблем інвестиційного клімату, в т.ч. забез'

печення надійного захисту прав власності інвесторів та

ефективної роботи судової системи, до України на

нинішній момент могло бути залучено 40—50 млрд дол.

США. Це дозволило б їй вирішити питання завершення

структурного реформування економіки, підвищення

конкурентоспроможності продукції та підприємств, пе'

реходу до інноваційної моделі розвитку, тобто тих пи'

тань, які в Польщі вже вирішені завдяки залученню іно'

земного капіталу.

Важливу роль у розширенні іноземного інвестуван'

ня повинно відіграти агентство міжнародного співро'

бітництва та інвестицій, головним завданням якого є на'

дання допомоги підприємцям України:

— у пошуку іноземного партнера;

— у правильному оформленні документів інвести'

ційної заявки;

— у складанні бізнес'плану;

— у розробці інвестиційного проекту по методо'

логії, прийнятій в країнах з розвиненою економікою.

Важлива умова, необхідна для приватних капіталов'

кладень (як іноземних, так і вітчизняних), — постійний

та загальновідомий набір норм та правил, сформульо'

ваних таким чином, щоб потенційні інвестори могли ро'

зуміти та передбачати, що ці правила будуть застосову'

ватись до їх діяльності. В Україні чи країні, яка перебу'

ває в стані безперервного реформування влади, право'

вий режим непостійний.

Огляд і аналіз інвестиційного законодавства Украї'

ни засвідчив, що сьогодні в Україні концептуально не

визначено результатів інвестування як об'єкта регулю'

вання і не забезпечено методичної основи для конст'

руктивного регулювання інвестиційної діяльності за

результатами.

Істотною перешкодою на шляху до залучення та

ефективного використання іноземних інвестицій є не'

досконала інфраструктура. Недостатня кількість відпо'

відних експертів, аудиторів, консультантів стримує

збільшення надходжень закордонного капіталу. Аби

виправити таке становище, слід створити мережу спе'

ціальних установ — як державних, так і недержавних,

які будуть займатися підготовкою таких фахівців для

України, готуватимуть відповідні інвестиційні проекти за

міжнародними стандартами.

Крім того, на сьогоднішній день ми маємо ряд

інших негативних моментів: бюрократичні бар'єри,

відсутність правового забезпечення кредитування,

страхування ризиків, низький рівень ділової та профес'

ійної кваліфікації, недостача привабливих інвестицій'

них програм і проектів, жорстка податкова система.

Проблеми соціально'психологічного характеру в залу'

ченні інвестицій пов'язані з відсутністю ринкового мен'

талітету у вітчизняних бізнесменів, що проявляється у

їх нездатності самостійно приймати відповідальні

рішення, швидко орієнтуватись у мінливому економіч'

ному середовищі.
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Залученню інвестицій перешкоджають нерозви'

нутість комунікаційних засобів, незабезпеченість по'

вною і надійною нормативно'правовою та комерційною

інформацією.

Тому для стимулювання залучення інвестицій та усу'

нення негативних тенденцій в економіці України доціль'

но здійснити ряд заходів, спираючись на принципи:

— стабільності основних законодавчих актів щодо

умов іноземного інвестування;

— диференційованого підходу до нормативних та

інших пільг для іноземних інвесторів — з урахуванням

обсягів і форм інвестування, а також пріоритетів у роз'

витку економіки України;

— надійності, доступності та оперативності органі'

заційного та інформаційного забезпечення іноземних

інвестицій.

ВИСНОВКИ
Таким чином, пожвавлення економічної, в тому числі

інвестиційної та інноваційної діяльності і поліпшення на

цій основі соціальних умов можливе тільки шляхом рішу'

чих, комплексних і послідовних ринкових реформ, які

(як показує досвід інших країн, що реально здійснюють

такі реформи) вивільнять підприємницьку ініціативу,

створять конкурентне середовище й нададуть економіці

стимули ефективного розвитку.
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