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У сучасних умовах інвестиції виступають важливим елементом 
розвитку національної економіки. У більшості регіонів України 
спостерігається низька інвестиційна активність. Це викликано низьким 
рівнем підготовки регіональних органів влади до формування інвестиційних 
пропозицій, а також значними диспропорціями регіонального розвитку, які 
обумовлюють концентрацію інвестицій у вузьких сегментах ринків та 
територій. 

Головними чинниками, що впливають на формування уподобань 
інвесторів, є розвиненість інфраструктури, швидкість обороту капіталу, 
доходи населення, економічний потенціал, рівень прибутковості 
підприємств.  

Поточний процес об’єднання територіальних громад повинен сприяти 
формуванню інвестиційної ініціативи, оскільки у громад з’являється 
додатковий ресурс у вигляді коштів бюджету та можливості надання в 
оренду земельних ділянок. Важливим є також ініціювання проведення 
місцевими радами різних економічних та інвестиційних форумів, на яких 
укладаються угоди між вітчизняними підприємствами регіону та іноземними 
інвесторами, а також спеціалізованих галузевих виставок-ярмарків. 

Одним із чинників, які негативно впливають на здійснення 
інвестиційної діяльності, наразі є незадовільний стан доріг, що ускладнює 
залучення населених пунктів до активної економічної діяльності. У рейтингу 
країн світу за «Індексом глобальної конкурентоспроможності 2017-2018» 
Україна посіла 130-те місце з 314 країн. На нашу думку, об’єднання 
територіальних громад має позитивно вплинути й на вирішення цієї 
проблеми: об’єкти інфраструктури використовуються спільно, а отже, 
укрупнені громади матимуть більше стимулів та фінансових можливостей 
для їх розвитку. 

Негативний вплив на інвестиційну активність справляє також 
інфляційний тиск, який зменшує реальну прибутковість інвестиційних 
проектів. Так, за даними Державної служби статистики України, дефлятор 
ВВП у 2014-2016 роках становив 15,9 %, 38,9 % та 17,1 % відповідно. Такий 
високий темп інфляції робить можливим забезпечення функціонування 
довгострокових інвестиційних кредитів як основи капітального будівництва 
за ринкових умов. Як наслідок, стабілізація рівня цін сприятиме нормалізації 
фінансового стану підприємств та активізації виробництва. Але дана 
проблема не може бути вирішена виключно на регіональному рівні, що 
робить актуальним пошук додаткових шляхів залучення інвестицій. 
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До шляхів активізації інвестування в Україні можна віднести такі: 
реформа підприємств (перехід до загальноприйнятих стандартів 
бухгалтерського обліку, оцінка основних виробничих фондів відповідно до їх 
ринкової вартості); страхування майна; розвиток інфраструктури; 
становлення іпотечного кредитування для залучення у сферу банківського 
кредитування вагомих довгострокових позабюджетних фінансових ресурсів. 

Важливими є процеси впровадження приватизації підприємств 
іноземними інвесторами, до яких належать транснаціональні компанії. ТНК 
мають на меті якомога ширше використання потужного ресурсного 
потенціалу країни та досягнення прибутку шляхом налагодження власного 
виробництва, дилерської мережі та експорту продукції. 

В умовах нестачі власних фінансових ресурсів особливої актуальності 
набуває лізинг, який дає змогу забезпечити оперативність у вирішенні 
виробничих завдань шляхом тимчасового використання устаткування, а не 
придбання його у повну власність. Лізинг робить можливим доступ 
підприємствам до найпередовішої техніки і дає змогу ліквідувати її швидке 
моральне старіння.  

Одним з найперспективніших напрямів залучення іноземного капіталу 
в Україну стає розгортання мережі інвестиційних фондів і компаній. Тому 
великого значення набуває надходження венчурного (ризикового) капіталу, 
що тісно пов’язаний з фінансуванням інновацій та науково-технічним 
прогресом.  

Активізація інвестиційної діяльності в економіці України є важливою 
умовою оздоровлення її інвестиційної сфери. Саме зростання та оптимізація 
структури державних інвестицій є одним із дієвих механізмів мінімізації 
ризиків і загроз економічній безпеці України. 
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Потреба відновлення екологічного стану, модифікації та змін 
ресурсовитратних технологій, регенерація еколого-планети на сьогоднішній 
день є найактуальнішою. Адже, планета з роками згасає, високотехнічна база, 
виробництво, нові потреби людства виснажують її зсередини. Тому, саме 
залучення нових фінансових інструментів може стати поштовхом до кращого 
співіснування людина-планета. 

«Зелена» облігація – це борговий інструмент, кошти від продажу якого 
спрямовуються виключно на фінансування так званих «зелених проектів» (як 
нових, так і наявних). Основною і впливовою ознакою таких ініціативних 
задумів є їх «екологічність».  


