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Економічний успіх держави та досягнення високих показників в
економіці залежить в основному від інвестиційної діяльності, що зумовлює
необхідність

формування

науково

обґрунтованого

забезпечення

інвестиційних трансформацій економіки.
За допомогою залучення інвестицій Україна зможе підвищувати
продуктивність освоєння своїх ресурсів і завдяки цьому збільшувати
обсяги виробництва. Бажаний результат визначається абсолютними та
відносними перевагами. Інвестиції з інших країн світу для України – це
гарантований розвиток продуктивних сил і зростання рівня життя
населення.
Державне

регулювання

інвестиційної

діяльності

визначається

показниками соціального і економічного розвитку країни, регіональними
програмами розвитку господарства, державним і місцевими бюджетами,
передбачуваними

обсягами

державного

фінансування

інвестиційної

діяльності.
Для залучення іноземного інвестування можуть створюватися
пільгові умови інвесторам, що здійснюють інвестиційну діяльність, а саме
в найбільш важливих суспільних напрямах. В першу чергу – це соціальна
сфера, покращення технічного і технологічного виробництва, створення
робочих місць для людей, в галузі культури, освіти, охорони здоров'я та
середовища.
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Регулювання умов інвестиційної діяльності здійснюється за такими
напрямами:


політика ціноутворення;



роздержавлення і приватизація власності;



антимонопольні заходи;



визначення умов користування землею, водою й іншими

природними ресурсами;


проведення державної експертизи інвестиційних програм та

проектів будівництва;


подання фінансової допомоги у вигляді дотацій, субсидій,

субвенцій, бюджетних позик на розвиток окремих регіонів, галузей,
виробництв;


система податків з диференціацією суб'єктів і об'єктів

оподаткування, податкових ставок і пільг. З метою регулювання
інвестиційного попиту Верховною Радою України може вводитися
диференційований податок на інвестиції;
Державне управління інвестиційною діяльністю базується на таких
принципах, як:
- принцип послідовної децентралізації інвестиційного процесу та
розширення змішаного фінансування інвестиційних проектів;
- принцип вдосконалення законодавства про інвестиційну діяльність;
- принцип взаємної відповідальності інвесторів і держави;
- принцип юридичної відповідальності інвесторів за порушення
вимог законодавства України або міжнародних договорів;
- принцип залучення іноземних інвестицій переважно для реалізації
державних пріоритетних програм (проектів), спрямованих на здійснення
структурної перебудови економіки та надання переваги завершенню
раніше розпочатих будов, технічному переоснащенню та реконструкції
діючих підприємств.
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На сьогоднішній день економіка України є не самою привабливою
для інвестування інозеимних коштів зі сторони зацікавлених сторін.
Основними причинами зниження активності інвестиційної діяльності
в Україні, є:
- нерозвиненість інвестиційних інструментів та інвестиційного
ринку;
- неналежна підготовка інвестиційних проектів та програм та їх
недієвість;
- несприятливий інвестиційний клімат;
- недосконала законодавча база.
На нашу думку, для збільшення обсягів інвестицій в економіку нашої
країни як на макро-, так і на мікрорівнях необхідно:
- розвивати інвестиційний ринок та сприяти його інтеграції у
світовий простір;
- продовжувати формування сприятливого інвестиційного клімату;
- забезпечувати прозорість, «партнерські» відносини між державою
та інвестором.
Лише активна державна позиція та комплексний підхід до вирішення
проблем, які на сьогоднішній день існують в економіці країни на мікро- і
макрорівнях, дадуть можливість Україні найбільш ефективно використати
свій потенціал в сфері залучення інвестицій, що стане головною причиною
її постійного економічного розвитку в найближчому майбутньому.
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