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У статті виділяються основні чинники формування інвестиційного клімату та наводяться різні напря;

ми покращення інвестиційного клімату в Україні. Досліджуються шляхи покращення інвестиційного

клімату через створення якісної системи отримання інвестицій, покращення податкової та митної систе;

ми, збільшення обсягів фінансових ресурсів держави та регіонів, покращення умов ведення бізнесу, за;

хист інвестицій, простоту та якість надання послуг бюджетними установами, запобігання корупції, змен;

шення відсоткових ставок за кредитами, розвиток інфраструктури, підвищення якості продукції, ство;

рення нових підприємств, які виробляють продукцію з доданою вартістю, збільшення експорту, покра;

щення екологічної ситуації, підвищення якості життя, створення умов за яких бізнес зможе планувати

свою діяльність на значні проміжки часу з мінімальними ризиками різких змін умов ведення бізнесу,

розвиток банківської системи і фінансового ринку та інше.

This article outlines the main forces for investment climate development and describes different aspects

intended to improve the investment climate of Ukraine. We have examined ways of improving the investment

climate by means of establishing a proper investment obtaining system, enhancement of tax and customs systems,

acceleration of national and regional financial resources aggregation, advancement of businesses running

conditions, protection of investments and provision of high quality yet simple to obtain services from the side of

state;financed institutions, prevention and combatting corrupt practices, decreasing credit interest rates,

transport infrastructure development, promotion of produced goods quality, creation of new enterprises producing

goods with added value, amplification of export, improvement of ecological situation, promotion of overall life

quality, arrangement of conditions for long;term business activities planning with minimum risk of sudden

business conditions fluctuation, development of bank system, financial market, etc.

This article also outlines investment climate improvement attributes, such as: legislation prowess, possessory

right protection, simplicity of setting up businesses, absence of excessive bureaucratic complexities during

enterprise closure/termination, unsophisticated procedures of connection to electric networks, pricing and

currency environment stability; increase of population spending power and investors' returns from investment

activities, supervision effectiveness;  taxation and tax accounting procedures facilitation, standardization of tax

audit and its fairness supervision, employment of a "one;stop;shop service" for taxation and customs charges

payment, restriction of siphoning assets to offshore companies, customs clearance standardization and

automation in order to cut processing time, development of a stable business environment and effective business

rights protection system (for cases of violation), simplification of accounting and tax operations, reduction of

inflation, decrease of national bank rate, creation of electronic taxpayer accounts by state institutions, (for physical

and legal persons), implementation of "one;stop;shop" services in all budgetary institutions; creation of high;

quality and effective personnel training system, etc.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Розвиток економіки України багато в чому залежить

від обсягу інвестицій, що надходять з інших країн та
міжнародних організацій, та інвестиційної активності

вітчизняних інвесторів. Цікавість України для інвесторів
напряму залежить від інвестиційного клімату. Інвести$
ційний клімат в Україні, як і в інших країнах, залежить
від багатьох умов та факторів, зокрема економічних,
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правових, політичних, соціальних, культурних тощо.
Тому важливо при формуванні інвестиційного клімату
збільшення чинників, що позитивно впливають на ньо$
го.

Покращення інвестиційного клімату є важливою
передумовою збільшення обсягу залучених інвестицій
з різних джерел. Пошук шляхів покращення інвести$
ційного клімату в Україні є одним з найголовніших пи$
тань, від вирішення якого багато в чому залежать темпи
розвитку вітчизняної економіки та покращення добро$
буту населення України.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженням теоретичних основ та практичних
аспектів формування інвестиційного клімату займали$
ся такі економісти, як Іванова Н.Ю., Данилів А.І., Ко$
лянко О.В., Кузьменко О.В., Ляпін Д.В., Москвін С.О.,
Навроцька Н.А. та інші.

НЕ ВИРІШЕНІ РАНІШЕ
ЧАСТИНИ ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

На сьогодні актуальним питанням залишається ви$
значення шляхів покращення інвестиційного клімату в
Україні з врахуванням тих чинників, що впливають на
вітчизняну економіку.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є визначення та дослідження шляхів

покращення інвестиційного клімату в Україні.

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ
ДОСЛІДЖЕННЯ

До основних факторів, що впливають на покращен$
ня інвестиційного клімату країни можна віднести дос$
коналість законодавства; захищеність права власності;
відсутність корупції; стабільність цінового та валютно$
го середовища; простота відкриття та ведення бізнесу;
відсутність надмірних бюрократичних перепон під час
закриття підприємств; проста процедура приєднання до
електромереж; розвиток банківської системи та фінан$
сового ринку загалом; зрозумілість, справедливість і
простота податкової та митної систем; зростання купі$
вельної спроможності населення; якість освіти та охо$
рони здоров'я; поширеність серед населення здорового
образу життя; популярність спортивних змагань та
культурних заходів (спектаклів, опер, балетів тощо);
якість доріг та інше.

Важливим чинником покращення інвестиційного
клімату є створення якісної системи отримання інвес$
тицій та повернення інвесторами доходів від інвести$
ційної діяльності. Одними з головних складових ство$
рення такої системи є розбудова великих фондових
бірж, які могли б конкурувати з найкращими біржами
світу; розміщення цінних паперів українських
підприємств на закордонних біржах; створення потуж$
ного інституту інвестиційного омбудсмена; розвиток
ринку небанківських фінансових інститутів, зокрема
інвестиційних компаній, страхових компаній, пенсій$
них фондів; поширення інформації серед населення
про цінні папери як напряму інвестування; створення
простих для користування людьми без економічної
освіти інформаційних платформ щодо ринку цінних
паперів; розвиток державно$приватного партнерства
тощо.

Важливим фактором, що впливає на інвестиційний
клімат України, є податкова система. Спрощення про$
цедур сплати податків та податкового обліку, стандар$
тизація податкових перевірок та контроль за їх об'єк$
тивністю, використання принципу єдиного вікна у разі
сплаті податків та мита є чинниками покращення інвес$
тиційного клімату в Україні.

Для стимулювання інвестиційної діяльності, на
нашу думку, нерозподілений прибуток повинен опо$

датковуватись з використанням значно меншої ставки
податку на прибуток ніж розподілений. Водночас по$
трібно спростити облік як податковий так і бухгал$
терський, прибутку та спростити адміністрування цьо$
го податку.

Слід зазначити, що стабільність та збільшення об$
сягів фінансових ресурсів держави та регіонів також по$
зитивно впливають на інвестиційний клімат. На збіль$
шенні доходів зведеного бюджету України може пози$
тивно позначитись введення різних ставок податку на
доходи фізичних осіб у залежності від величини отри$
маного доходу. Також на збільшення доходної частини
бюджету може вплинути збільшення ставки податку на
дивіденди до рівня ставки податку на доходи фізичних
осіб у разі оподаткування доходів, що отримуються в
формі заробітної плати, збільшення ставок екологічно$
го податку тощо.

Важливим фактором розвитку економіки України є
обмеження щодо виведення капіталу в офшорні зони.
Позитивно позначитись на цьому може покращення
умов ведення бізнесу в Україні, введення податку на ви$
ведений капітал, трансфертне ціноутворення для всіх
галузей, заборона на законодавчому рівні укладання
угод про уникнення подвійного оподаткування з оф$
шорними зонами та розірвання вже існуючих подібних
угод тощо.

Позитивно вплинути на покращення інвестиційно$
го клімату може принцип єдиного вікна на митниці; стан$
дартизація, автоматизація та скорочення часу процедур
розмитнення; використання електронного оформлення
товарів при їх розмитненні і чітких методів оцінки вар$
тості товарів, що виключають необ'єктивність при оці$
нюванні, та запровадження ефективної системи конт$
ролю за цими процесами.

До підвищення інвестиційної привабливості украї$
нської економіки та конкурентоспроможності вітчиз$
няних підприємств може призвести впровадження обо$
в'язкового та оперативного обміну інформацією між
митницею України та митницями інших країн (щодо вар$
тості та кількості ввезених чи вивезених товарів), вико$
ристання єдиної платформи для реєстрації фіскальних
чеків (реєстрація чеків може здійснюватись з викорис$
танням планшетів чи смартфонів) тощо.

Важливим чинником покращення інвестиційного
клімату в Україні є створення стабільного бізнес$се$
редовища, сприятливих умов ведення бізнесу та ефек$
тивної системи захисту прав бізнесу в разі їх порушен$
ня.

Варто зазначити, що для розвитку економіки Украї$
ни важливим є створення нових підприємств, які вироб$
ляють продукцію з доданою вартістю, та збільшення
експорту даної продукції. Однією з причин невисокого
приросту інвестицій в створення нових підприємств, які
виробляють продукцію з доданою вартістю, є постійні
зміни факторів, що впливають на бізнес, недостатня за$
хищеність інвестицій, відсутність економічної стабіль$
ності, гірші умови ведення бізнесу в Україні ніж у бага$
тьох інших країнах тощо.

Важливим фактором, що позначається на інвести$
ційному кліматі, є створення умов за яких бізнес зможе
планувати свою діяльність на значні проміжки часу з
мінімальними ризиками різких змін умов ведення бізне$
су та створення конкурентних умов ведення бізнесу по
відношенню до інших країн.

Розвиток малого бізнесу є важливим чинником роз$
витку економіки, а таким чином й фактором покращен$
ня інвестиційного клімату. Для розвитку малого бізне$
су важливим є простота та швидкість процесу відкрит$
тя бізнесу, простота ведення обліку та адміністрування
податків, створення ефективної системи захисту прав
малого бізнесу та запобігання проявам корупції, ство$
рення розгалуженої інфраструктури офісів та торгі$
вельних площадок, збільшення можливостей щодо дов$
гострокової оренди споруд і приміщень та інше.
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На розвитку бізнесу та збільшенні купівельної спро$
можності населення може позитивно позначитись сут$
тєве зменшення відсоткових ставок за кредитами, зок$
рема: за рахунок зменшення інфляції; зменшення об$
лікової ставки національного банку; збільшення на$
дійності комерційних банків, яке в свою чергу призведе
до збільшення довіри до них, що позначиться на збіль$
шенні обсягу депозитів тощо.

Важливими факторами покращення інвестиційного
клімату є зменшення інфляції, стабілізація курсу, а за
можливості і посилення національної валюти. Цього
можна досягнути через залучення іноземних інвестицій,
збільшення експорту, зменшення імпорту енергоре$
сурсів, проведення політики імпортозаміщення якісни$
ми вітчизняними товарами, створення умов для функ$
ціонування вільних ринків і захист вільної конкуренції
та інше.

Збільшення експорту можна досягти за рахунок
підвищення якості продукції; створення виробництв
товарів з доданою вартістю, які користуються попитом
за кордоном; вихід на нові ринки; створення спільних
підприємств з іноземними компаніями тощо.

Для захисту інвестицій та для впевненості інвесторів
в захищеності інвестицій важливе значення має розбу$
дова справедливої судової системи, яка повинна захи$
щати фізичних та юридичних осіб в разі порушення їх
прав чи здійснення порушень законодавства по відно$
шенню до них.

Важливе значення для розбудови гарного інвести$
ційного клімату має відкритість та простота адмініст$
ративних процедур, швидкість отримання необхідної
інформації, відсутність корупції в органах державної та
місцевої влади. Тому важливими чинниками, які можуть
значно покращити інвестиційний клімат в Україні, є
значне підвищення заробітної плати працівникам бюд$
жетних установ та державних підприємств, запровад$
ження ефективної системи запобігання корупції, спра$
ведливі та відкриті конкурсні відбори на займання по$
сад в бюджетних установах тощо. Під час відбору пра$
цівників в бюджетні установи конкурсні комісії повинні
бути не упереджені, незалежні та формуватися як з
представників цих установ так і з незалежних експертів,
громадських активістів, представників міжнародних
організацій та інших країн, які допомагають в прове$
денні реформ в Україні.

Отримання додаткових коштів на підвищення зар$
плат співробітників бюджетних установ можна здійсни$
ти за рахунок тимчасового введення нового спеціаль$
ного податку на певний період часу (наприклад, додат$
кові декілька відсотків при оподаткуванні доходів фізич$
них осіб (за виключенням невеликих доходів), доданої
вартості, виведеного капіталу, підакцизних товарів).

Позитивними чинниками для покращення інвести$
ційного клімату є створення електронних кабінетів у
державних установах для юридичних та фізичних осіб,
впровадження якісних систем обміну інформацією між
різними державними та комунальними установами,
впровадження в усіх бюджетних установах принципу
єдиного вікна.

Також важливим для покращення інвестиційного
клімату в Україні є розбудова за сучасним стандартами
якісної транспортної інфраструктури (будівництво
якісних доріг за сучасними технологіями, модернізація
та будівництво нових портів та аеропортів, значне онов$
лення, виробництво і закупівля сучасних потягів тощо),
зокрема з використанням концесії.

Важливе значення для інвестиційного клімату має
запровадження енергозберігаючих технологій; створен$
ня розвинутих ринків електроенергії газу, нафти та ву$
гілля; модернізація та заміна труб та інших засобів, що
використовуються при підведенні та відведенні тепла,
гарячої та холодної води; модернізація електромереж.

Розвиток сільського господарства за рахунок ство$
рення сприятливих умов розвитку сільськогосподарсь$

ких підприємств, зокрема фермерських господарств, та$
кож є чинником покращення інвестиційного клімату в
Україні. Так, збільшення кількості та розвиток фер$
мерських господарств можна досягти за рахунок покра$
щення умов ведення бізнесу, через державну фінансо$
ву підтримку, розвиток механізмів кооперації між фер$
мерами, захист прав власності тощо.

На покращення інвестиційного клімату в Україні
може вплинути підвищення конкурентоспроможності
вітчизняної продукції. Важливим фактором, що впли$
ває на конкурентоспроможність продукції, є підвищен$
ня її якості, що можна досягнути зокрема через забо$
рону використання всіх шкідливих складових при вироб$
ництві та реалізації продукції, в тому числі шкідливих
рослинних жирів, зокрема пальмової олії; хімічних бар$
вників та ароматизаторів; шкідливих добрив тощо. Та$
кож дуже важливим є ефективна системи контролю
якості харчових продуктів, питної води, одягу, іграшок
тощо.

Однією з важливих складових інвестиційного кліма$
ту є екологічна ситуація в країні. Для покращення еко$
логічної ситуації в Україні важливими напрямками ре$
форм є використання технологій, що перешкоджають
потраплянню шкідливих речовин у навколишнє середо$
вище; збільшення ставок екологічного податку та вико$
ристання фінансових ресурсів, що акумулюються за
рахунок цього податку, та інших коштів на запобігання
та протидію негативному впливу на екологію різних ре$
човин та покращення екологічної ситуації в Україні;
заборона використання окремих шкідливих речовин у
виробничих процесах; введення заборони щодо будів$
ництва підприємств, які в процесі своєї діяльності
здійснюють викиди в навколишнє середовище речовин,
що можуть погіршувати екологічну ситуацію, поблизу
місць проживання людей; впровадження та реалізація
програми виведення вже існуючих подібних підприємств
за межі населених пунктів тощо. Також одним з на$
прямів покращення екологічної ситуації є заміна транс$
портних засобів, що використовують бензин на транс$
портні засоби, що використовують електроенергію
(електрокари).

Також важливим фактором, що впливає на інвести$
ційний клімат, є підвищення якості життя в Україні, зок$
рема якості освіти, охорони здоров'я, соціального за$
безпечення. Важливими чинниками є забезпечення ви$
сокої якості харчових продуктів, питної води, одягу;
матеріалів, що дозволені при використанні для будівель$
них та ремонтних робіт; збільшення кількості та доступ$
ності місць відпочинку, спортивних секцій, площадок,
парків; підвищення акцизів на тютюнові та алкогольні
вироби і поступова відмова від виробництва та реалізації
тютюнових виробів, відмова від азартних ігор, заборо$
на відеопродукції, що може негативно впливати на пси$
хологічний стан людей, тощо.

Чинником покращення інвестиційного клімату є
якісна система охорони здоров'я. Реформування галузі
охорони здоров'я, збільшення фінансування охорони
здоров'я з бюджету, розвиток громадського здоров'я є
факторами, що позитивно впливають на інвестиційний
клімат.

Важливим є створення якісної та ефективної систе$
ми підготовки кадрів, що включає формування сприят$
ливих умов навчання: якісних та сучасних навчальних
програм, ефективних методів навчання, системи заходів
щодо запобігання корупції, врахування психологічних
особливостей студентів, етичного ставлення до сту$
дентів з боку викладачів, вільного доступу студентів до
методичної та іншої навчальної літератури, забезпечен$
ня створення можливостей для студентів оперативного
отримання інформації щодо навчального процесу, ство$
рення сприятливих умов для викладачів, аспірантів і сту$
дентів для наукової діяльності та інше.

Також факторами, що можуть позитивно вплинути
на покращення інвестиційного клімату є впровадження
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трирівневої пенсійної системи. Варто зазначити, що у
разі впровадження цієї системи не повинно бути диск$
римінаційних підходів у залежності від віку працівників.
Тобто всі громадяни України, які ще не вийшли на пен$
сію, повинні мати можливість стати учасниками такої
системи. Також дуже важливим є значне підвищення
пенсій пенсіонерам в Україні.

Чинником гарного інвестиційного клімату є демок$
ратична система державного управління з вільними де$
мократичними виборами. Важливим є проведення ви$
борів за відкритими списками; розміщення в відкрито$
му доступі всієї фінансової звітності політичних партій;
обмеження обсягів фінансування однією особою по$
літичної партії; забезпечення можливості в період пе$
редвиборної компанії політичним партіям та кандида$
там на інші виборні посади отримувати достатній та од$
наковий час для надання інформації про себе на безкош$
товній основі на каналах телебачення, в тому числі і ко$
мерційних, радіо та певних інтернет$ресурсах, що може
позначатись на зменшення залежності політичних
партій та кандидатів на виборні посади від політичної
реклами та обсягів фінансових ресурсів.

Позитивним чинником для інвестиційного клімату
є надання більших можливостей місцевим громадам роз$
поряджатися фінансовими ресурсами, що акумулюють$
ся в них. Але водночас в місцевих бюджетах повинні бути
"захищені" статті витрат, мінімальний відсоток яких по$
винен визначатися законодавством, що повинні спрямо$
вуватися на модернізацію та встановлення нових труб
для підведення та відведення води; покращення якості
води, тепломереж, електромереж; ремонт будинків; ре$
монт та будівництво лікарень, поліклінік, притулків,
шкіл, дитячих садків та інше.

Важливим фактором підвищення інвестиційного
клімату в Україні може бути розвиток туристичного
потенціалу через розбудову інфраструктури в місцях
цікавих для туристів, побудову готелів, створення го$
телів з використанням підходу "все включено", будів$
ництво нових сучасних санаторіїв та покращення умов
в вже існуючих санаторіях, розвиток екотуризму, ство$
рення нових курортних зон, підвищення якості послуг
та сервісу для відпочиваючих тощо.

Значною проблемою для України є відсутність ефек$
тивної системи переробки та зберігання сміття. Тому
позитивно позначитись на інвестиційному кліматі може
побудова сміттєпереробних заводів. Кошти для будів$
ництва цих заводів можна акумулювати за рахунок за$
лучення інвестицій, бюджетного фінансування, викори$
стання спеціального тарифу на переробку та зберіган$
ня сміття, державно$приватного партнерства тощо.

Також важливим є обладнання місць для викидання
різних видів сміття та розповсюдження в засобах масо$
вої інформації та навчальних закладах спеціальної
інформації щодо роздільного викидання сміття.

ВИСНОВКИ
Покращення інвестиційного клімату в Україні зале$

жить від проведення реформ за різними напрямками
державної політики та в різних галузях економіки. Реа$
лізація цих заходів як на законодавчому, так і виконав$
чому рівні дозволить зробити економіку України інвес$
тиційно привабливою та має призвести до збільшення
обсягу інвестицій як від зовнішніх так і внутрішніх інве$
сторів. Також залучення інвестицій за рахунок зростан$
ня інвестиційної привабливості ще позитивно позна$
читься на покращенні інвестиційного клімату в Україні.
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