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Проблеми та перспективи залучення інвестицій у економіку України
Метою статті є аналіз сучасних проблем інвестиційних процесів в умовах трансформації економіки України.
Актуальність дослідження зумовлена значними змінами у політичних, економічних та соціальних процесах в Україні.
Дослідження було проведено за допомогою таких загальнонаукових та спеціалізованих методів як теоретичний аналіз та
синтез, методи групування, моделювання, порівняння, а також методів систематизації та наукового синтезу, зокрема, на
основі матеріалів: Міністерства економічного розвитку та торгівлі України, дослідження, проведеного Doing Business
Group Всесвітнього банку, рейтингу Moody’s Investors Service, рейтингу Global Competitiveness Index 2017/2018 та
Європейської асоціації бізнесу.
Проаналізовано найбільш актуальні фактори впливу політичних, економічних, карних та законодавчих процесів на
інвестиційний потенціал України. Було визначено, що економіка України характеризується браком капіталу,
прогресивними технологіями, поєднанням наукового та промислового сектору, ефективним управлінням та
високотехнологічним виробництвом, а також надано рекомендації щодо створення сприятливих умов для інвестування.
Відмічаються позитивні зміни у створенні правової бази для залучення, захисту інвестицій та інтенсифікації
інвестиційної діяльності в Україні.
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мікроекономічна політика.
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Проблемы и перспективы привлечения инвестиций в экономику Украины
Целью статьи является анализ современных проблем инвестиционных процессов в условиях трансформации экономики
Украины. Актуальность исследования обусловлена значительными изменениями в политических, экономических и
социальных процессах в Украине.
Исследование было проведено при помощи таких общенаучных и специализированных методов как теоретический
анализ и синтез, методы группирования, моделирования, сравнения, а также методов систематизации и научного
синтеза, в частности, на основе материалов: Министерства экономического развития и торговли Украины,
исследования, проведенного Doing Business Group Всемирного банка, рейтинга Moody’s Investors Service, рейтинга
Global Competitiveness Index 2017/2018 и Европейской ассоциации бизнеса.
Проанализированы наиболее актуальные факторы влияния политических, экономических, уголовных и
законодательных процессов на инвестиционный потенциал Украины. Было определено, что экономика Украина
характеризуется недостатком капитала, прогрессивными технологиями, сочетанием научного и промышленного
сектора, эффективным управлением и высокотехнологичным производством, а также представлены рекомендации
касательно создания благоприятных условий для инвестирования. Отмечаются позитивные изменения в создании
правовой базы для привлечения, защиты инвестиций и интенсификации инвестиционной деятельности в Украине.
Ключевые слова: государственная политика, инвестиционный
инвестиционная привлекательность, микроэкономическая политика.
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