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кти); сформувати систему державного замовлення науково-технічної та 
інноваційно-технологічної продукції; сформулювати та затвердити на 
державному рівні стратегію науково-технологічного й інноваційного роз-
витку; створити умови для формування інфраструктури, що здійснювала 
б фінансовий, інформаційний, консалтинговий, маркетинговий та інші 
види підтримки інноваційних процесів.  

Зазначені заходи дадуть змогу сформувати сприятливий інновацій-
ний клімат, задіяти всі необхідні механізми та стимули для підвищення 
зацікавленості підприємств у впровадженні наукомістких технологій, що 
забезпечить економічну незалежність вітчизняної промисловості та подо-
лання відставання від розвинених держав.  

 
Фадєєнко В. 

ХІБС УБС НБУ 

ПРОБЛЕМИ СТВОРЕННЯ ПРИВАБЛИВОГО 
 ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ В УКРАЇНІ 

Інвестиції – невід’ємний складник розвитку будь-якої економічної 
системи. На сучасному етапі розвитку України набуває все більшої акту-
альності питання залучення інвестиційних коштів. Але оскільки громадя-
ни нашої країни не мають бажання ризикувати своїми коштами, чудово 
розуміючи ситуацію в країні, перевагу в плані інвестиційної політики 
віддають іноземним країнам. Кошти іноземних інвесторів дають змогу 
вирішувати нагальні проблеми окремих галузей, а також розвивати всі 
сфери суспільно-економічної діяльності. Але для того, щоб досягти три-
валої зацікавленості іноземного інвестора, країна повинна мати приваб-
ливий інвестиційний клімат у довгостроковому періоді. 

В Україну щороку відбувається приріст іноземного капіталу. Так, 
обсяг прямих іноземних інвестицій в Україні в I півріччі 2012 р. збільши-
вся на 15,6 %. В економіку України іноземними інвесторами в I півріччі 
2012 р. вкладено 3 млрд. 224,2 млн. дол. прямих інвестицій (акціонерного 
капіталу). Інвестиції надійшли зі 128 країн світу. Основними країнами-
інвесторами, на які припадає понад 82% загального обсягу прямих інвес-
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тицій, є Німеччина, Нідерланди, Росія, Австрія, Франція, Велика Брита-
нія, Швеція та Швейцарія.  

Економічна ж ситуація в Україні значно ускладнює інвестиційну ді-
яльність, відлякуючи потенційних інвесторів такими явищами: великий 
рівень тіньового сектору економіки (за офіційними даними, у I кварталі 
2012 р. він становив 34 %); корупція органів державної влади й місцевого 
самоврядування, повільні та непрозорі приватизаційні процеси; високий 
рівень податкового навантаження на економіку; нестабільність політич-
ної ситуації в країні, що є додатковим ризиком, який може позначитися 
на прибутковості вкладів; велика кількість міфів, негативна інформація 
стосовно соціальної, економічної, політичної та криміногенної ситуації в 
нашій державі. 

Для забезпечення сталого економічного зростання Україні потрібні 
значні обсяги інвестицій. Таке вливання капіталу від іноземних інвесто-
рів можливе тільки за умов покращення інвестиційної привабливості те-
риторій. Тому слід покращити інвестиційну привабливість країни шляхом 
цілеспрямованої державної політики щодо зменшення виявів та впливу 
наведених явищ, що стримують надходження капіталу. Це дасть змогу 
залучити в майбутньому до вітчизняної економіки значно більшу кіль-
кість інвесторів (і не лише іноземних). 

Федько Ю. 
НТУ «ХПІ» 

ТАЄМНИЦІ УКРАЇНСЬКОЇ ІНФЛЯЦІЇ 

Проблема рівня інфляції в Україні завжди була актуальною, а навко-
ло неї точилося багато суперечок. За останні роки, як стверджує україн-
ський уряд, рівень зростання цін значно знизився й на кінець 2011 р. ста-
новила лише 6,9%. Чому ж такі малі показники на папері не можна поба-
чити в реальному житті? У чому таємниця української інфляції? 

Це пов’язано насамперед із методом обрахунку індексу споживчих цін 
(ІСЦ), що визначається за допомогою так званого споживчого набору, у 
який увіходять усі репрезентативні товари й послуги, споживані 
населенням України. ІСЦ має відбивати витрати середньостатистичного 
українця, але оскільки між багатими й бідними в Україні нині велика 


