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Створення сприятливого інвестиційного клімату –
першочергове завдання сьогодення, адже завдяки
цьому економіка країни отримує важливі ресурси для
подальшого розвитку.

Інвестиційний 
клімат

сукупність політичних, соціально-

економічних, фінансових, соціально-

культурних, організаційно-правових і 
географічних факторів, які 
притаманні певній країні і 

визначають привабливість її для 
іноземного інвестора.



В рамках державної політики України це питання
набуває стратегічної важливості. Оскільки на сьогодні
в країні існує проблема дефіциту фінансових ресурсів
і держава не в змозі самостійно здійснювати
інвестування різних сфер економіки через брак
бюджетних коштів. Це є підтвердженням важливості
та актуальності даної теми.



За висновками Європейської
бізнес-асоціації індекс
інвестиційної привабливост і
України на початку 2014 р.
становить 3,6 балів за
п'ятибальною шкалою.

За підсумками рейтингу Світового банку "Ведення
бізнесу 2013" Україна не тільки покращила свої
позиції на 15 пунктів (до 137 місця із 185 країн),а і
увійшла до списку із 23 країн світу-найбільших
реформаторів умов ведення бізнесу у 2011–2012
роках,які оцінює даний рейтинг.
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За 2013 року в економіку України іноземними інвесторами 
вкладено 54 462 млн. доларів США прямих іноземних інвестицій.
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Державне агентство з інвестицій та управління
національними проектами України опублікували
рейтинг інвестиційної привабливост і рег іонів України

Місце Рег іон Бал 

1 Харківська 1.51927 

2 Львівська 1.482541 

3 Донецька 1.470753 

4 м. Київ 1.45908 

5 Дніпропетровська 1.449991



створене правове поле для інвест ування та розвитку державно-
приватного партнерства

до іноземних інвесторів застосовується національний режим 
інвестиційної діяльност і

У випадку припинення інвестиційної діяльност і іноземному
інвестору гарант ується повернення його інвестиції в 
нат уральній формі або у валют і інвест ування без сплати мита, 
а також доходів від інвестицій у грошовій або товарній формі

Підписано та ратифіковано Верховною Радою України 
міжурядові угоди про сприяння та взаємний захист інвестицій 
з більше ніж 70 країнами світ у



Для сприяння іноземним інвесторам утворено Державне 
агентство з інвестицій та управління національними 
проектами України

утворено Раду віт чизняних та іноземних інвесторів при 
Президентові України з метою сприяння залученню й 
ефективному використанню віт чизняних та іноземних 
інвестицій для забезпечення розвитку економіки України

З 2012 року набрав чинност і Закон України "Про 
підготовку та реалізацію інвестиційних проект ів за 
принципом "єдиного вікна". 



Особливостями,які стримують поліпшення інвестиційного
клімату

• Переобтяженість регуляторними нормами та складність
податкової системи

• низький рівень захист у інвесторів

• Низький рівень ефективност і законодавства з питань 
корпоративного управління

• Негативний міжнародний імідж України

• Значний рівень корупції

• Недосконала судова система



Основні напрямки поліпшення інвестиційного клімату

покращання інформаційного забезпечення іноземних 
інвесторів про потенційні можливост і інвест ування

сприяння розвитку інвестиційної інфраструкт ури 

формування сприятливого інвестиційного іміджу 

підтримка малого підприємництва

здійснення антимонопольних заходів та забезпечення 
внутрішнього конкурентного середовища 



спрощення адміністрування податків

невтручання з боку владних структ ур у процес прийнят тя 
рішень органами судової г ілки влади

забезпечення пільгового податкового режиму під час 
здійснення великих капіталовкладень в економіку України

розвитку системи державних гарант ій, що надаються інвестору 
в пріоритетних для України напрямках інвест ування

збільшення спільного державно-приватного фінансування 
інвестиційних проект ів із залученням іноземного капіталу



В Україні інвестиції в економіку країни залишається на
досить низькому рівні з причини несприятливого
інвестиційного клімату. Хоча останнім часом і відбулися
деякі зміни з поліпшення цієї ситуації,але це особливо не
впливає на надходження інвестицій в країну.

Для того, щоб ситуація 
змінилася, в Україні потрібно 

провести заходи які пом’якшили 
б інвестиційний клімат і зробили 
його придатним і привабливим 

для іноземних інвесторів.



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!


