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Економічне зростання держави в значній мірі залежить від обсягу вкладених інвестицій, а 
відповідно, і від інвестиційної політики країни. Саме завдяки інвестиціям запроваджуються нові 
технології, створюються підприємства, а значить підвищується рівень зайнятості населення, 
збільшуються податкові надходження до бюджету, зменшуються державні витрати на дотації, країна 
більш активно залучається до міжнародного поділу праці тощо. На сучасному етапі в Україні не 
створені всі необхідні умови для формування сприятливого інвестиційного клімату, тому 
спостерігається відсутність економічного зростання.  Дану тезу підтверджують статистичні дані (табл. 
1) 

 

Таблиця1 - Рейтинг країн за інвестиційною привабливістю [4] 

Місце у світі Країна Індекс інвестиційної привабливості 

1 Гонконг 84,39 

12 Німеччина 74,89 

15 США 73,77 

84 Молдова 50,31 

100 Росія 48,48 

130 Україна 43,15    

Проте вважаємо, що Україна потенційно може бути привабливою для іноземних інвесторів, адже вона 
має наступні чинники: вдале географічне положення, багаті природні ресурси, рекреаційні ресурси, що дає 
можливість розвивати санаторно-курортний відпочинок; високий рівень освіченості працівників, відносно 
дешева робоча сила, значний надлишок працездатного населення, несформований ринок товарів, що 
дозволяє легко  входити на ринок новим виробникам без високих ризиків, а також, не зважаючи на деяку 
недосконалість законодавчої бази, наявне законодавство щодо іноземних інвестицій тощо [1]. Водночас, 
іноземні компанії, що працюють в Україні зазначають такі проблеми щодо інвестиційного клімату: 

1) судово-правова сфера (несправедливість, вибірковість та неефективність виконання судових 
рішень, а також сюди відносять недостатній рівень захисту прав власності, абсурдні та 
непередбачувані законодавчі нововведення в сфері бізнесу та ін.); 

2) корупція (зловживання в судовій сфері, адміністративна корупція та на інших економічних 
ланках); 

3) слабкість фінансового сектора (високі відсоткові ставки, відсутність адекватних умов для 
отримання кредитів на довгострокову перспективу, недостатня розвиненість ринку капіталу); 

4) економічна нестабільність в країні (коливання курсу валют та цін (інфляція, девальвація), 
система збору податків, що обтяжує роботу підприємств); 

5) труднощі у сфері міжнародної торгівлі (неможливість вільно експортувати та імпортувати 
товари, виводити гроші з країни, отримувати іноземну валюту тощо); 

6) серед інших вагомих проблем ведення ділової справи та бізнесу в Україні виділяють також 
проблеми корпоративного управління, державного управління, негативний імідж країни, надмірне 
регулювання бізнесу та ін. [2]. 

Більшість іноземних компаній вважають, що останнім часом економічна ситуація в країні ще 
погіршилася, тому для поліпшення ділового та інвестиційного клімату в Україні необхідно знайти 
шляхи вирішення основних проблем, розглянутих вище. Зокрема, підвищити рівень інвестиційної 
привабливості України можливо за рахунок надання податкових пільг, цільової державної підтримки 
підприємствам, що займаються інноваційною діяльністю, активізації міжнародного обміну світовими 
досягненнями у галузях виробництва та сфери послуг, владання  інвестицій у наукові дослідження та 
розробки, поєднання наукової сфери з виробництвом [3]. Першим кроком у даному напрямку 
вважаємо реформування законодавчо-правової бази. Як свідчить закордонний досвід, залучення 
прямих іноземних інвестицій в Україну може дати значний економічний поштовх вперед. При 
сприятливих умовах для інвесторів економічне зростання нашої держави може досягати 7-10 % (за 
аналітикою Міжнародного фонду Блейзера). 
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