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1. Необходимо стимулировать создание на территории Украины ко-
рпораций с полным замкнутым циклом (промышленные кластеры), кото-
рые бы вели научно-исследовательские разработки, занимались бы добы-
чей сырья, его переработкой, изготовлением из него продукции и её реа-
лизацией.  

2. Необходимо изменить систему налогообложения в отношении 
крупных и малых предприятий. Льготы, предоставляемые малому бизне-
су, чаще всего не решают проблемы самого малого бизнеса, но стимули-
руют разукрупнение больших компаний, что приводит к существенным 
потерям доходов национального бюджета.  

3. Необходимо взять на вооружение опыт Китая в отношении лега-
льного копирования высокотехнологичных продуктов ведущих западных 
корпораций. Копирование технического решения обходится подражате-
лю существенно дешевле, чем первопроходцу. Это позволит поддержи-
вать конкурентные цены на продукцию отечественных ТНК при сохране-
нии её высокого качества. 

 
Ярошенко Е. 
НТУ «ХПІ» 

ВПЛИВ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 НА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ДЕРЖАВИ 

Динамічний розвиток економіки держави неможливий без постійно-
го техніко-технологічного оновлення основних фондів промисловості, що 
потребує значних обсягів капіталовкладень. Активізація інвестиційної ді-
яльності стає основною умовою розвитку промислового потенціалу на 
мікро- та макрорівні. Розроблення механізму підвищення конкурентосп-
роможності вітчизняної промисловості вимагає розширення джерел фі-
нансування капітальних вкладень, їх оптимізації з метою ефективного 
промислового розвитку. 

Рейтинг нашої держави знизився, що пов’язано з низькою продукти-
вністю економіки. Для пожвавлення розвитку галузей економіки потрібні 
значні обсяги інвестицій. Щороку цей обсяг порівняно з попереднім ро-
ком динамічно збільшується. Але стрімке зростання інвестицій наявне 
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тільки в промисловості. Саме промисловість є найпривабливішою галуз-
зю для вітчизняних та іноземних інвесторів. 

В Україні діють об’єктивні й суб’єктивні чинники, які негативно 
впливають на процес інвестування. До основних ризиків належить часто 
змінюване законодавство. Неабияку загрозу становить корупція, яка в 
Україні є системним і масштабним явищем, що зачіпає все суспільство й 
державні інститути. Також удар інвестиційному іміджеві та конкурентос-
проможності в очах світової спільноти завдає рейдерство. 

Для підвищення інвестиційної привабливості України слід ужити за-
ходів щодо поліпшення інвестиційного клімату й залучення інвестицій, 
що потрібно здійснювати за такими етапами: 1) дослідження інвестицій-
ного потенціалу України; 2) вибір пріоритетних галузей і технологій; 
3) розроблення способів залучення інвестицій; 4) реалізація розробленої 
політики й контроль за її виконанням. 

Однією з головних передумов успішної інвестиційної діяльності є 
низький рівень інфляції та передбачуваність рівня цін в економіці. Важ-
ливого значення набувають також програми реструктуризації банківської 
системи.  

Інвестиційному потенціалові України властива висока неоднорід-
ність, тому інвестиційну політику варто проводити, виходячи з можливо-
стей і потреб розвитку кожного регіону. Тож для стимулювання внутріш-
ніх інвестицій, які є невід’ємною складовою інвестиційної привабливості 
України, доцільно надавати пільги малому й середньому бізнесу, реалізо-
вувати вже розроблені інвестиційні проекти, що потребує створення спе-
ціальних інформаційно-економічних підрозділів на рівні регіонів. 

Досить позитивним моментом є те, що необхідність поліпшення ін-
вестиційного клімату усвідомлює й уряд, і Президент України. Це одне з 
пріоритетних завдань економічної політики держави. 

Отже, попри активну динаміку інвестицій в основний капітал, на 
якісну модернізацію національної економіки вони спрямовуються недо-
статньо. На сучасному етапі головним завданням є розширення джерел 
інвестування та створення умов покращення інвестиційного клімату в 
державі. 


