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ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ
ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ В УКРАЇНІ

Термін «інвестиція» походить від латинської мови (invest), що
означає «вкладати» [4, c. 7]. У найбільш широкому розумінні слово
«інвестувати» має значення «…розпрощатися з грошима сьогодні,
щоб отримати більшу їх суму у майбутньому». Два фактори
пов’язані із цим процесом — час і ризик. Віддавати гроші прихо-
диться зараз і у визначеній кількості. Винагорода настане пізніше,
якщо настане взагалі і її величина заздалегідь невідома [5, с. 102].

У міжнародних правових документах і в законодавстві різних
держав поняття «інвестиції» трактується по-різному. Дотепер у
міжнародній практиці немає єдиного трактування цього поняття,
оскільки як юридична категорія воно розглядається у вирішенні
цілого комплексу правових проблем, що виникають при інвесту-
ванні капіталу між сторонами інвестиційних відносин.

У законодавстві України інвестиціями є всі види майнових та
інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об’єкти підприєм-
ницької та інших видів діяльності, в результаті якої створюється
прибуток (доход) або досягається соціальний ефект [1, ст. 1]. От-
же, інвестором є сторона, яка ризикує своїм капіталом і ціннос-
тями з метою отримання прибутку.

Попит на вільні інвестиційні ресурси значно перевищує про-
позицію. Тому держави прагнуть створити якомога кращі умови
для залучення іноземного капіталу. Ці умови характеризуються
інвестиційним кліматом країни, як сукупністю політичних, пра-
вових, економічних і соціальних умов, що забезпечують і сприя-
ють інвестиційній діяльності вітчизняних та іноземних інвесторів
[3, с. 36]. На нашу думку, інвестиційний клімат — це сукупність
об’єктивних і суб’єктивних умов, що сприяють або перешко-
джають процесу інвестування національної економіки.

На сьогодні в Україні інвестиційний клімат суттєво обмежує
динаміку інвестиційних процесів у країні. Ключовими проблема-
ми його залишаються:

— високий рівень корупції в усіх сферах господарської діяль-
ності та неспроможність судової системи належним чином вико-
нувати свої функції;
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— недосконалість механізмів захисту прав власності. Після
незначного зростання оцінки рівня захисту прав інвесторів у
2008 році Property Rights Alliance зафіксував зниження даного
показника у 2012 році другий рік поспіль, що зумовило низьку
117 позицію України у загальному рейтингу серед 129 країн світу
та передостанню позицію серед 24 країн Центрально-Східної Єв-
ропи у 2012 році;

— слабка інституційна структура та низька ефективність рин-
ків товарів і послуг, які придушують конкуренцію та перешко-
джають розвитку підприємництва в країні;

— несприятливий фіскальний простір, що характеризується
високим податковим навантаженням та обтяжливою системою
адміністрування податкових платежів. У рейтингу за індексом
сприятливості податкової системи, який розраховується на основі
трьох показників (кількість платежів, час, необхідний для сплати
податків та загальний розмір податків) Україна посідає 181 місце
серед 183 країн другий рік поспіль;

— слабкість механізмів реалізації регуляторної політики дер-
жави [2].

В умовах дефіциту інвестиційних ресурсів в реальному секто-
рі національної економіки, обмежених можливостей державного
інвестування та наявності низки ризиків для продовження ви-
східних тенденцій інвестиційної діяльності державна інвестицій-
на політика повинна бути спрямована на впровадження дієвих
механізмів стимулювання залучення вітчизняного та іноземного
капіталу і створення ефективної системи управління інвестицій-
ними процесами за кожною окремою проблемою.
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