Тетяна Пономаренко, Олена Зінченко, Вероніка Худолей, Ольга Прокопенко, Даріуш Павлище
Аналіз формування інвестиційного середовища в Україні в контексті європейської інтеграції на
прикладі Польщі
В період інтеграції України у європейський економічний простір, однією з основних умов для досягнення
відповідності до вимог європейської спільноти є формування сприятливого інвестиційного середовища. З огляду
на це метою статті є аналіз економічних передумов для уніфікації та адаптації інвестиційного механізму в період
інтеграції України у європейський економічний простір, а також для розробки рекомендацій для уніфікації
інституційної підтримки для формування інвестиційного середовища в Україні. В ході дослідження за основу були
взяті системний підхід, а також метод системного аналізу та синтезу. Беручи за основу аналіз діяльності в Польщі,
автори вказують на те, що умовою для досягнення високих рейтингових показників є наявність законодавчо
регульованого механізму для залучення інвестицій, що включає в себе відповідні інститути, низьку податкову
ставку, прозорість та легкість ведення бізнесу. Порівняння, зроблене на основі вищезгаданого аналізу, дало
можливість визначити ключові відмінності та проблеми у підходах європейських країн та України, а саме:
недостатня відповідність між заходами, передбаченими законом, та реальними заходами, нестабільна грошова
одиниця, непередбачувана політична та економічна ситуація, складність ведення бізнесу. Запропоновані підходи
до уніфікації інституційної підтримки для формування інвестиційного середовища в Україні та заходи, спрямовані
на підвищення ефективності та інвестиційної конкурентоспроможності.
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Анализ формирования инвестиционной среды в Украине в контексте европейской интеграции на
примере Польши
В период интеграции Украины в европейское экономическое пространство, одним из основных условий для
достижения соответствия требованиям европейского сообщества является формирование благоприятной
инвестиционной среды. Учитывая это целью статьи является анализ экономических предпосылок для унификации
и адаптации инвестиционного механизма в период интеграции Украины в европейское экономическое
пространство, а также для разработки рекомендации для унификации институционной поддержки для
формирования инвестиционной среды в Украине. В ходе исследования за основу были взяты системный подход, а
также метод системного анализа и синтеза. Беря за основу анализ деятельности в Польше, авторы указывают на то,
что условием для достижения высоких рейтинговых показателей является наличие законодательно регулируемого
механизма для привлечения инвестиций, включающего в себя соответствующие институты, низкую налоговую
ставку, прозрачность и легкость ведения бизнеса. Сравнение, сделанное на основе вышеупомянутого анализа, дало
возможность определить ключевые отличия и проблемы в подходах европейских стран и Украины, а именно:
недостаточное соответствие между мерами, предусмотренными законом, и реальными мерами, нестабильная
денежная единица, непредсказуемая политическая и экономическая ситуация, сложность ведения бизнеса.
Предложены подходы к унификации институциональной поддержки для формирования инвестиционной среды в
Украине и меры, направленные на повышение эффективности и инвестиционной конкурентоспособности.
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