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ПРО ПЕСПЕКТИВИ ЦИВІЛІЗОВАНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО 
СЕРЕДОВИЩА В УКРАЇНІ 
 
Проблеми створення цивілізованого інвестиційного 

середовища в Україні ретельно відслідковуються в світі. За 
даними рейтингу легкості ведення бізнесу згідно з докладом „Doing 
Business − 2019”, Україна знаходиться на 71 місці, поліпшивши 
становище порівняно з початком 2018 року на п‘ять позицій, а у 
2011 році вона займала 152-гу позицію. З 2014 найбільшого 
прогресу Україна добилася в категоріях «оподаткування» 
зростання на 110 пунктів, «міжнародна торгівля» на 70 пунктів, 
«захист інвесторів» на 56 пунктів. У легкості «отримання дозволів 
на будівництво» Україна займає 30 місце у світі. [1] Однак 
знизилися показники країни за іншими шістьма категоріями, 
особливо показник «Створення підприємств», який погіршився на 
32 позиції (з 20 на 52 місце), що, на наш погляд, може призвести 
до загального падіння економіки та зниження рейтингу України. 

Ми поділяємо погляди екс-міністра економіки України П. 
Шеремета на шляхи до успіху української економіки, який 
відзначає, що зараз треба впроваджувати максимальну 
економічну свободу і соціальну відповідальність бізнесу. [2] 
Доцільно робити такі кроки: різке скорочення реєстрації нового 
бізнесу та закриття бізнесу (не більше 10 хвилин); податки на 
працю, у тому числі єдиний соціальний внесок, мають бути значно 
знижені, але бюджет країни повинен бути збалансований за 
рахунок скасування пільг і скорочення витрат на непотрібні 
організації; якнайшвидше треба усунути мораторій на продаж 
сільськогосподарських земель; провести повне оновлення судової 
системи. Українці мають відчувати особливу відповідальність за 
свою країну, а від держави слід очікувати лише організації 
оборони країни, забезпечення рівності доступу до можливостей і 
створення найлегшого режиму ведення бізнесу в країні. У всьому 
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іншому люди повинні покладатися тільки на себе, що дасть шанс 
залишити місце найбіднішої країни Європи, стати на шлях 
стрімкого розвитку і перемогти у війні. Але складно погодитись з 
тезами автора [2] про негайне підвищення пенсійного віку та 
припинення державного фінансування вишів, медичних установ 
та закладів культури, такі різкі зміни можуть пришвидшити 
падіння чисельності населення, яке і сьогодні досить значне за 
рахунок перевищення смертності над народжуваністю, а також 
масової трудової міграції. 

Одним з кроків поліпшення економічної ситуації в Україні є 
підйом конкурентоспроможних високотехнологічних галузей. 
Українським компаніям треба нарощувати витрати на науку, 
дослідження та просування сучасної продукції на світові ринки. 
Передовий досвід свідчить, що стадії проектування, розробки, 
виробництва та маркетингу мають здійснюватися паралельно, це 
є основою інтерактивної бізнес-моделі. Інший екс-міністр 
економіки України Б. Данилишин у статті [3] переконливо 
стверджує, що треба зосередити зусилля на інноваціях саме у 
підривних напрямках: нано-, біо-, інфо- та когнітивних 
технологіях, які в Україні представлені галуззю інформаційних 
технологій та сильною школою фізиків. Саме такий розвиток 
відповідає переходу світової економіки до шостого технологічного 
укладу. 

У процесі перетворень Україна має в першу чергу 
покладатися на себе. Будувати цивілізоване інвестиційне 
середовище в Україні повинні саме українці, ті, хто досконало 
знає сфери економіки та суспільства, що підлягають 
реформуванню. Перетворення мають привести до якісних змін в 
економіці, тільки тоді їх відчує і сприйме суспільство. 
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