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Вступ. Проблеми інвестування завжди знаходилося в центрі уваги
економічної науки. Це обумовлено тим, що інвестиції торкають самих
глибоких основ господарської діяльності, вивчаючи процеси економічного
росту. У сучасних умовах інвестиції виступають важливим елементом
розвитку національної економіки. Залучення інвестицій забезпечує
збільшення показників господарської діяльності країни, науково-технічний
прогрес, стрімке економічне зростання.
Практичні та теоретичні аспекти інвестування відображаються в
наукових роботах зарубіжних та вітчизняних економістів: В. Голіков,
А. Пересада, В. Федоренко, І.А. Бланк, Н. Татаренко, В. Мікловда,
В.В. Бочаров, Ю.А. Маленков, Б. Кліяненко, А. Музиченко, В. Гончаров,
М. Денисенко, М. Долішній, І. Сазонець, Ф.С. Тумусов Дж. Гітман,
Б. Кваснюк, Г. Козаченко, Й. Петрович, В. Шарп, І. Лукінов, І. Продіус,
Я. Жалило, О. Рябченко, Л. Тимошенко, Дж. Кейнс, М. Чумаченко, інші.
Взявши до уваги значні досягнення вчених у вивченні даного питання
та проаналізувавши наслідки економічної кризи 2014р. та визначаючи
напрями подолання цих наслідків, виникає необхідність подальшого,
більш глибокого розгляду питання, які є предметом обговорення
додаткового дослідження.
Постановка завдання. Дослідження присвячене аналізу впливу
інвестиційної діяльності та застосуванні її в Україні.
Результати дослідження. В Україні поняття інвестиції появилось в
результаті переходу економіки на ринковий лад. Іноземні та вітчизняні
економісти розглядають інвестиції як вкладення капіталу на тривалий
термін в різні сфери і галузі економіки, інфраструктуру, соціальні
програми, охорону навколишнього середовища як всередині країни, так і
за її межами.
Термін «інвестиція» має походження від латинського «invest», що
означає «вкладати». Інвестиції представляють вкладення капіталу з метою
збільшити його в майбутньому. Інвестиціями можуть виступати як грошові
кошти, так і цінні папери, авторські права, акції, рухоме й нерухоме майно.
В сучасній літературі термін «інвестиції», має визначення, як будь-яке
вкладання коштів, яке може і не приводити ні до одержання прибутку, ні
до зростання капіталу. Досить часто до них відносять придбання предметів
на довгострокове використання, які за власним змістом не можуть бути
віднесені до інвестицій. Слід звернути увагу, що інвестування капіталу
може здійснюватись не лише у грошовому еквіваленті, а й у виді рухомого
та нерухомого майна, нематеріальних активів, різних цінних паперів.[2].
Вагому увагу приділяють класифікація джерел інвестування. Як видно
на рис. 1, вони поділяються на внутрішні та зовнішні, а ті в свою чергу
мають свої складові.
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Рис.1. Класифікація джерел фінансування інвестицій [3]
В умовах структурної перебудови економіки України дуже гострою
проблемою є потреба у великих іноземних інвестиціях. У більшості країн
(Великобританії, США, Франції, Німеччині) каталізатором інвестиційної
активності став саме іноземний капітал, який відіграв активну роль у
розвитку та структурній перебудові економіки. Це особливо характерно
для економіки нових індустріальних країн Південно-Східної Азії. Україні
слід використати досвід цих країн (особливо країн Азії) для залучення на
взаємовигідних умовах прямих іноземних інвестицій з метою вирішення
розвитку імпортозамінюючих виробництв і послідовного нарощування
експортного потенціалу.
Згідно з оцінкою спеціалістів Європейського Центру досліджень,
підприємницький ризик інвестицій в Україну становить 80%. Саме він
зумовлює незначний потік прямих інвестицій. [1].
На стан економіки вагомий вплив має податкове законодавство, яке в
Україні має певні недоліків. Тому в майбутньому слід передбачити
зниження податкового тиску на виробництво, змінити податкові ставки
залежно від сфери виробництва, внести податкові пільги при
оподаткуванні прибутку. На прибуток та витрати впливають і норми
амортизації. Прискорена амортизації дала б змогу в найближчій час
збільшити прибуток, тому і збільшити відрахування на інвестиції.
У всьому світі капіталовкладення фінансуються у вигляді кредитних
ресурсів. Проте в України банківська система не має можливості
достатньою мірою кредитувати власне виробництво. Це зумовлено
відсутністю системи страхування ризиків кредитної діяльності та
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банківських депозитів. За наявності системи страхування можливо
збільшити і таке джерело інвестування, як депозити населення. [2].
Висновки. Сьогодні для України потрібно чітко визначити пріоритети
розвитку та обрати стратегії інвестиційного розвитку з метою отримання
іноземних інвестицій та розробки власного, сприятливого клімату для
вітчизняних інвесторів. Стримуючим фактором тут є інвестиційний клімат,
який продовжує залишатись несприятливим через політичну та економічну
нестабільність, високий рівень корупції в підприємницькій діяльності, що
змушує іноземних інвесторів здійснювати обережну політику у сфері
інвестиційного співробітництва з Україною.
Україна фактично не заохочувала реальних інвестицій. А це є
небезпекою для молодої незалежної держави яка має розвиватись, як з
економічного, так і з політичного погляду. З економічного – небезпека та,
що якщо інвестори не довіряють молодій державі, не приходять в Україну,
то тоді у міжнародної спільноти так само буде вироблятись аналогічне
ставлення: що це не важливо, існує Україна чи її немає.
Тому залучення
іноземних інвестицій є важливим для довгострокового економічного
розвитку.
Необхідне створення конкретного механізму надання податкових
пільг банкам, вітчизняним та іноземним інвесторам, приваблива система
пільг в оподаткуванні, визначенні пріоритетних напрямів використання
іноземних інвестицій, розширенні участі іноземних інвесторів у процесі
приватизації та створенні спільних підприємств.
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Вступ. Дефіцити місцевих бюджетів, скорочення трансфертів з
державного бюджету, що направляються на реалізацію інфраструктурних
проектів, вимагають об'єднання можливостей державного й приватного
капіталу,
зумовлюють
необхідність
пошуку
позабюджетного
фінансування. Вітчизняні банківські установи також гостро відчувають
проблему недостатньої ліквідності.
При цьому в Україні не вироблений єдиний механізм фінансування
інфраструктурних проектів, який би дозволив залучати довгострокові
кредити необхідні для їхньої реалізації.
Виходячи з цього важливо узагальнити світовий досвід і практику
фінансування об'єктів інфраструктури, виявити перспективи боргового
фінансування інфраструктурних проектів з використанням інструментів
ринку цінних паперів та оцінити можливість їх використання для
активізації інвестиційного процесу в Україні.
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