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Актуальність дослідження інвестиційних процесів в економіці України
ц мовлюється тим, що інвестиційний потік відображає глибинні основи діяльності
держави, що в свою чергу зумовлює зростання економіки в цілому. Інвестиції
|«Г>езпечують умови виходу з економічної кризи, є засобом структурних зрушень в
•кономіці, виступають основою для впровадження новітніх технологій.
Економічна ситуація, що склалась в Україні ускладнює

інвестиційну

діяльність: недосконала законодавчо-нормативна база, відсутність відпрацьованого
Іішестиційного механізму, який би поєднав державні та приватні джерела
Іннестування,

нестабільна

політична ситуація у країні -

все це зменшує

привабливість України в очах інвесторів. В умовах реформування відносин
класності і форм господарювання виникає гостра необхідність дослідження
Іішестиційного клімату. Активізація процесу із залучення інвестицій є одним з
нийбільш дієвих механізмів економічних перетворень, які так необхідні державі в
Кперішніх умовах.
Ряд науковців вважають що в Україні зберігає міцні позиції ізоляціонізм.
Протягом попередніх років ринкової трансформації держава не змогла забезпечити
цільний доступ до ринків факторів виробництва - капіталу, технологій та робочої
сили. Обсяги іноземних інвестицій порівняно з іншими постсоціалістичними
країнами залишаються незначними [1].
Прямі іноземні інвестиції, які надходять для потреб розвитку національної
•кономіки

виступають

важливим

індикатором

міжнародної

привабливості

держави, є ознакою якості інвестиційного клімату та основним показником
конкурентоспроможності на міжнародному ринку капіталів.
Інвестиції в Україну за І півріччя 2012р. надійшли зі 128 країн світу[2]. їх
обсяг на 1 липня 2012р. становив 52,4 млрд дол. Більше половини загального
обсягу інвестицій

належить інвесторам

Кіпру -

14521,5 млн дол.(27,7%),

Німеччини - 7403,9 млн дол.(14,1%), Нідерландів - 4949,3 млн дол.(9,4%). У
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десятку найбільших інвесторів української економіки також входять: Російськії
Федерація, Австрія, Франція, Велика Британія, Віргінські Острови (Брит.), Швеція
та Швейцарія. З країн ЄС на 01.07.2012р. надійшло 73,5% усіх інвестицій, а само
38535,6 млн дол.
Економічна криза, яка сталася у 2008р., похитнула економіки багатьох країн.
Для подолання наслідків економічної кризи та стабілізації національної економіки
розвинуті країни зменшили обсяги інвестицій, а деякі навіть вилучали свій капітал
з інших держав. Так у 2011 році Німеччина інвестувала в Україну 309,5 млн дол.
(що на 33% менше ніж у 2010р.), Нідерланди - 115 млн дол. (що на 84% менше ніж
у 2010р.), Швеція - 14,1 млн дол. (що на 97% менше ніж у 2010р.). Зменшила
обсяги інвестицій в Україну і Російська Федерація - 191,7 млн дол. (що на 74%
менше ніж у 2010р.). А такі країни як Франція, Італія, Польща, США навіть
вилучали свій капітал з України.
Обсяг прямих інвестицій (акціонерного капіталу) з України в економіку
країн світу на 1 липня 2012р. становив 6,4 млрд дол. Прямі інвестиції з України
здійснено до 47 країн світу, переважна їхня частка спрямована до Кіпру.
Успішна інвестиційна діяльність можлива за умови створення сприятливого
інвестиційного клімату, який формується під впливом політичних, економічних,
соціальних

факторів.

Стабільний

інвестиційний

клімат

України

дозволить

отримати безперебійний приплив іноземних інвестицій, що в свою чергу призведе
до економічного розвитку та модернізації економіки країни.
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