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Тема 12. Фінансове регулювання інвестиційної діяльності 
 

План лекції: 

12.1. Роль фінансового регулювання в інвестиційному процесі. 

12.2. Податкове, бюджетне та грошово-кредитне регулювання 

інвестиційної діяльності. 

12.3. Інвестиційні проекти та забезпечення захисту інвестицій. 

12.4. Залучення іноземних інвестицій та регулювання умов 

здійснення інвестицій за межі держави. 

 

 

 

12.1. Роль фінансового регулювання в інвестиційному процесі 
 

Регулювання інвестиційного процесу у державі здійснюється через 

державну інвестиційну політику, яка визначає та підтримує 

пріоритетні напрями розвитку економіки та шляхом забезпечення 

належного функціонування договірно-правової системи. 

Першоосновою регулювання інвестиційної діяльності є визначення 

пріоритетів щодо вкладення у ті сфери й галузі, які забезпечують 

розширене відтворення, швидку віддачу й підвищення життєвого рівня 

населення. 

Інвестиційна діяльність – це сукупність практичних дій громадян, 

юридичних осіб і держави щодо реалізації інвестицій. Інвестиційна 

діяльність охоплює: 1) інвестування, що здійснюється громадянами, 

недержавними підприємствами, господарськими асоціаціями, 

товариствами і спілками, а також громадськими та релігійними 

організаціями, іншими юридичними особами; 2) державне 

інвестування, що здійснюється органами влади й управління держави, 

областей та інших адміністративно-територіальних утворень за 

рахунок коштів бюджету, позабюджетних фондів і позичкових 

капіталів, а також державними підприємствами й установами за 

рахунок власних позикових коштів; 3) іноземне інвестування, що 

здійснюється іноземними громадянами, юридичними особами і 

державами; 4) спільне інвестування, що здійснюється українськими та 

іноземними громадянами, юридичними особами і державами. 

Об’єктами інвестиційної діяльності є: нові та модернізовані 

основні фонди й обігові кошти в усіх сферах і галузях економіки 

держави, цінні папери, цільові грошові вклади, науково-технічна 

продукція, інтелект. 
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Суб’єкти інвестиційної діяльності – це інвестори, які приймають 

рішення про вкладання власних, позичкових і залучених майнових та 

інтелектуальних цінностей в об’єкти інвестування. 

В Україні інвестиційна діяльність регулюється законами України 

«Про інвестиційну діяльність» (1991 р.), «Про іноземні інвестиції» 

(1992 р.), «Про цінні папери та фондову біржу» (1991 р.), Декретом 

Кабінету Міністрів України «Про режим іноземного інвестування» 

(1993 р.) та ін. 

Інвестиції – це всі види майнових і інтелектуальних цінностей, які 

вкладаються в об’єкти підприємницької й інших видів діяльності, у 

результаті чого створюється прибуток (дохід) або досягається 

соціальний ефект. 

Форми інвестування: 

 інвестування громадянами, недержавними підприємствами, 

господарськими асоціаціями, спілками і товариствами, а також 

громадськими і релігійними організаціями, іншими юридичними 

особами, заснованими на колективній власності; 

 державне інвестування, здійснюване органами влади і 

управління України, місцевими Радами народних депутатів за рахунок 

коштів бюджетів, позабюджетних фондів і позичкових коштів, а також 

державними підприємствами і установами за рахунок власних і 

позичкових коштів; 

 іноземне інвестування, здійснюване іноземними громадянами, 

юридичними особами та державами; 

 спільне інвестування, здійснюване громадянами та юридичними 

особами України, іноземних держав. 

В основу державного регулювання інвестиційної діяльності 

покладено такі принципи: 

 послідовна децентралізація інвестиційного процесу; 

 збільшення частки внутрішніх (власних) коштів суб’єктів 

господарювання у фінансові інвестиційні проекти; 

 перенесення центру ваги з безповоротного бюджетного 

фінансування у виробничій сфері на кредитування; 

 виділення бюджетних коштів переважно для реалізації 

державних пріоритетів, програм (проектів), спрямованих на здійснення 

структурної перебудови економіки; 

 фінансування об’єктів, будівництво яких починається за 

рахунок бюджетних коштів, як правило, на конкурсній основі; 

 надання переваги раніше розпочатому будівництву, технічному 

переобладнанню та реконструкції діючих підприємств; 
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 здійснення відповідними державними організаціями контролю 

за цільовим використанням централізованих інвестицій; 

 розширення змішаного фінансування інвестиційних проектів; 

 удосконалення нормативної та правової бази з метою 

збільшення обсягів залучення інвестицій; 

 запровадження системи страхування інвестицій. 

 

 

12.2. Податкове, бюджетне та грошово-кредитне регулювання інвестиційної 
діяльності 

 

Податкове регулювання інвестиційної діяльності забезпечує 

спрямування інвестицій у пріоритетні сфери економіки встановленням 

відповідних податкових ставок та податкових пільг. 

Теоретичним підґрунтям податкового регулювання стала відома в 

економічній літературі бюджетна концепція американського вченого 

А. Леффера, котрий ще в середині 1970-х р. довів, що податкові 

надходження є одночасно продуктом і податкової ставки, і податкової 

бази (суми прибутку). Зі збільшенням податкової ставки відповідно 

скорочується її база. Якщо підприємці зацікавлені в чистому (після 

сплати податків) доході, то введення податку перешкоджатиме 

виробництву оподатковуваного товару. Спричинене в такий спосіб (на 

певному рівні податкових ставок) зменшення виробництва може 

звести нанівець будь-який передбачуваний приріст бюджетних 

надходжень. На цій підставі було зроблено загальний висновок: 

пожвавлення ділової, передусім, інвестиційної активності, можна 

досягти радикальним полегшенням податкового тягаря, тобто 

оптимальним оподаткуванням. 

До методів податкового стимулювання інвестиційних процесів, 

насамперед, належить пільгове оподаткування прибутку. Методи 

податкового регулювання інвестиційних процесів можна поділити на 

чотири групи: запровадження диференційованих ставок оподаткування; 

звільнення від сплати податку на певний строк; зменшення бази 

оподаткування та усунення подвійного оподаткування. 

Важливе значення для активізації інвестиційних процесів має 

грошово-кредитна державна політика, оскільки вона впливає на 

інвестиційні умови, регулюючи грошовий обіг та роботу банківської 

системи, яка мультиплікативно створює грошові кошти. Національний 

банк залежно від стану економіки здійснює кредитну експансію чи 

кредитну рестрикцію. Кредитна експансія проводиться в період 
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економічного спаду для стимулювання економічного розвитку. 

Політика кредитної рестрикції проводиться з метою стримання 

інвестиційної активності. Подорожчання кредитних ресурсів 

примушує інвесторів вкладати кошти в найбільш ефективні, 

прибуткові проекти. 

Національний банк також справляє істотний вплив на 

інвестиційний процес через регулювання норми обов’язкових або 

мінімальних резервів. Норми обов’язкових резервів для комерційних 

банків встановлюються у вигляді певного процента від суми депозитів, 

які в Національному банку зберігаються на їхніх рахунках. За 

збільшення кредитних ресурсів комерційні банки розширюють 

кредитні операції, збільшують частку довгострокових кредитів. 

Держава через Національний банк проводить операції на 

фондовому ринку, тобто здійснює емісію, продаж, купівлю державних 

цінних паперів. Встановлюючи вигідні для покупця умови (ціна або 

дивіденди) щодо своїх цінних паперів, держава стимулює купівлю їх 

юридичними та фізичними особами, зменшуючи кількість вільних 

грошей, що можуть бути використані для кредитування інвестицій 

через банківську систему. 

Бюджетні методи регулювання для України мають особливе 

значення, оскільки ринок інвестиційних ресурсів недостатньо 

сформований, існує гіпертрофована структура економіки, надмірна 

диференціація технічного рівня виробництв, високий рівень 

монополізації, незамкненість на внутрішній ринок виробничих циклів, 

банки майже не здійснюють довгострокового кредитування, а власних 

інвестиційних коштів підприємствам бракує. 

Для збільшення бюджетного інвестування необхідно реформувати 

структуру бюджетних видатків, зменшуючи при цьому витрати 

дотаційного характеру і відповідно збільшуючи фінансування 

інвестиційно-інноваційних програм. З цією метою в поточний бюджет 

країни доцільно ввести окремою статтею бюджет розвитку, основним 

завданням якого є фінансування державних інвестиційних проектів. 

Джерелом поповнення бюджету розвитку можуть бути кредити 

міжнародних організацій, кредити Нацбанку, виплати за раніше 

наданими позиками, надходження від випуску в обіг довгострокових 

інвестиційних облігацій з доходом, який гарантується заставою 

конкретного майна, що перебуває в державній власності. 

Розширення бюджетного інвестування має супроводжуватися 

реформуванням системи оплати праці, передусім, збільшенням частки 

заробітної плати у витратах на виробництво продукції. Це можливо 

тільки за реалізації інноваційних проектів, запровадження яких 
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підвищить продуктивність праці та стане підставою для зростання 

оплати праці. Збільшення заробітної плати дасть можливість 

відмовитися від багатьох соціальних програм та субсидій, дещо 

скоротивши видатки бюджету з одночасним вивільненням додаткових 

коштів на потреби структурної перебудови. 

Інвестиційна діяльність також регулюється проведенням гнучкої 

амортизаційної політики, що є одним із головних важелів, які дають 

можливість державі на макрорівні впливати на інвестиційну сферу. У 

промислово розвинутих країнах серед джерел інвестиційних ресурсів 

кошти амортизаційного фонду, який є часткою власних коштів 

підприємств, найбільш вагомі. 

З метою активізації інвестиційних процесів доцільно: проводити 

індексацію основних фондів відповідно до темпів зростання цін з 

періодичністю не менше ніж один раз на рік; відмовитись від 

застосування знижувальних коефіцієнтів до норм амортизації; 

припинити практику вилучення амортизаційних нарахувань до 

бюджету; дозволити підприємствам самостійно вибирати методи 

амортизації та вільно переходити з прискорених методів на рівномірні; 

запровадити систему контролю цільового використання 

амортизаційних фондів на цілі інвестування у виробництво. 

 

 

12.3. Інвестиційні проекти та забезпечення захисту інвестицій 
 

У світовій практиці інвестиційний проект є комплексом 

взаємопов’язаних заходів, спрямованих на досягнення поставлених 

цілей в умовах обмежених фінансових, матеріальних та інших 

ресурсів. Життєвий цикл інвестиційного проекту має такі стадії: 

формулювання проекту, проектний аналіз, розробка проекту, його 

здійснення та оцінка результатів, ліквідація. Проектний аналіз – це 

методологія, яка дає змогу оцінити фінансові та економічні переваги 

проектів, а також альтернативні шляхи використання ресурсів з 

урахуванням макро- і мікроекономічних наслідків. 

Інвестиційний проект – це основний документ, що визначає 

необхідність здійснення реального інвестування, в якому в 

загальновизнаній послідовності його розділів подаються основні 

характеристики проекту та фінансові показники, пов’язані з його 

реалізацією. Інвестиційний проект дає змогу підприємству та 

потенційним інвесторам всебічно і комплексно оцінити його та 

обґрунтувати доцільність здійснення конкретних реальних інвестицій. 
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Головні цілі інвестиційного проекту – максимізація обсягу 

виробництва або мінімізація витрат, технічна ефективність проекту 

(максимальний прибуток) та оптимізація технічних і економічних 

аспектів, які повинні бути метою стратегічного планування бізнесу. 

 

Класифікація інвестиційних проектів 

1. За цілями інвестування розрізняють інвестиційні проекти, що 

забезпечують приріст обсягу продукції; розширення (відновлення) 

асортименту чи номенклатури продукції; підвищення якості та 

конкурентоспроможності продукції; зниження собівартості продукції; 

вирішення соціальних, економічних та інших завдань. 

2. За рівнем автономності реалізації розрізняють незалежні та 

залежні від реалізації інших проектів підприємства. 

3. За строками реалізації розрізняють короткострокові з періодом 

до одного року; середньострокові з періодом реалізації від одного до 

трьох років; довгострокові з періодом реалізації більше ніж три роки. 

4. За обсягами необхідних інвестиційних ресурсів розрізняють 

невеликі (до 100 тис. дол. США); середні (від 100 тис. до 1000 тис. дол. 

США) та великі (понад 1000 тис. дол. США). 

5. За передбаченою схемою фінансування за рахунок зовнішніх 

джерел (кредит та ін.) та внутрішніх джерел (прибутку та фондів 

підприємства) або з власних, залучених, позикових та змішаних 

коштів. 

Важливою стороною державного регулювання інвестиційної 

діяльності є експертиза інвестиційних проектів. Згідно з українським 

законодавством обов’язковій державній експертизі підлягають 

державні, міждержавні й регіональні інвестиційні проекти та 

програми, які реалізуються за рахунок бюджетних і позабюджетних 

коштів. Інвестиції, що здійснюються за рахунок інших джерел 

фінансування, підлягають державній експертизі з питань дотримання 

екологічних, санітарно-гігієнічних вимог, пожежної безпеки, міцності 

та необхідної довговічності будинків і споруд, а також архітектурних 

вимог. 

Особливі вимоги ставляться до експертизи інвестиційних проектів 

із залученням іноземних інвестицій, коли інвестори претендують на 

отримання певних податкових, митних та інших пільг. Такі 

інвестиційні проекти мають належати до пріоритетних сфер 

економіки, сприяти створенню нових робочих місць на підприємствах, 

передбачати впровадження сучасних чи перспективних ресурсо-

зберігаючих та екологічно безпечних видів технологій, сприяти 

зниженню енергозатрат на одиницю продукції, орієнтуватися на 
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найбільш раціональне використання сировинної бази України, бути 

конкурентоспроможними на міжнародних ринках. 

 

Забезпечення захисту інвестицій 

Підвищення інвестиційної активності в країні безпосередньо 

пов’язане з гарантіями, які надає держава суб’єктам інвестиційної 

діяльності, і захистом інвестицій. У Законі України «Про інвестиційну 

діяльність» зазначено, що держава гарантує стабільність умов 

інвестиційної діяльності та додержання прав і законних інтересів її 

суб’єктів. Інвестиції не можуть бути безоплатно націоналізовані та 

реквізовані, до них не можуть бути застосовані аналогічні за 

наслідками заходи. Державні органи та їх посадові особи не мають 

права втручатися в інвестиційну діяльність, обмежувати права 

інвесторів у виборі об’єктів інвестування, крім випадків, передбачених 

законодавством. Якщо інвестори та учасники інвестиційної діяльності 

зазнали збитків унаслідок порушення їхніх прав, то ці збитки мають 

бути в повному обсязі відшкодовані органами, котрі це вчинили. 

Забезпечення захисту інвестиційних проектів також регулюється 

Указом Президента № 687/2008 від 5 серпня 2008 року «Про заходи 

щодо забезпечення захисту прав учасників інвестиційних фондів та 

інвестиційних компаній». 

Захист інвестицій здійснюється державними органами в різних 

формах. Передусім держава гарантує захист інвестицій незалежно від 

форм власності інвестора. Усім інвесторам, у тому числі й іноземним, 

забезпечується рівноправний правовий режим інвестиційної 

діяльності, що виключає застосування заходів дискримінаційного 

характеру, які могли б перешкодити управлінню інвестиціями, вивозу 

іноземними інвесторами вкладених цінностей та прибутків, отриманих 

від інвестиційної діяльності, ліквідації інвестицій. 

Для захисту інвестицій передбачено, що вони можуть, а іноді й 

обов’язково мають бути застраховані. Страхові компанії відіграють 

значну роль в інвестиційному процесі, забезпечуючи підприємцям 

захист від інвестиційних ризиків. Страхові угоди є також необхідними 

для отримання кредитів для інвестування. З метою страхування 

інвестиційних ризиків в Україні створено систему страхових і 

перестрахових компаній, яка обслуговує вітчизняних та іноземних 

інвесторів. 

Для інвестиційного клімату України притаманні такі негативні 

характеристики: 

1. Недосконалість правового поля. Йдеться про нестабільність, 

суперечливість, заплутаність регуляторного поля, численні підзаконні 
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акти, бюрократизм та корупцію, криміналізацію економіки, 

неврегульованість системи захисту прав власності, слабкість судової 

системи. 

2. Політична нестабільність. Часта зміна урядів, обіцянки різко 

змінити політичний курс, політичні скандали, і особливо в 

передвиборчий період, не сприяють іноземним інвестиціям. 

3. Непередбачуваність і непрозорість державної політики. Цей 

чинник суттєво ускладнює довгострокове планування діяльності 

компанії. Інвестори скаржаться, зокрема, на раптовість ухвалення 

деяких рішень, прийняття актів, які набувають чинності або негайно, 

або мають зворотну дію. 

4. Неврегульованість законодавчого забезпечення процесу 

інвестування. Йдеться про часті зміни умов залучення іноземних 

інвестицій. 

5. Надмірна фіскальна активність держави. Нерівномірний 

розподіл податкового тиску є потужним важелем стримування 

іноземних інвестицій в Україну. Незважаючи на те, що переважна 

більшість іноземних інвесторів намагається вести цілком прозорий та 

легальний бізнес, «тонізація» економіки суттєво ускладнює їхню 

співпрацю з українськими підприємствами, які не завжди ризикують 

вести прозорі й легальні операції. Велика частка вилучення прибутку, 

нестабільність податкових ставок та правил нарахування 

перешкоджають ефективному веденню бізнесу в Україні. 

6. Вузькість та неструктурованість внутрішнього ринку. 

Низький рівень доходів підприємств та населення призводить до 

недостатнього рівня внутрішнього попиту та, що не менш важливо, 

унеможливлює кваліфіковану поведінку покупців, які змушені 

здебільшого вибирати якнайдешевшу продукцію. Це спонукає 

українські підприємства вести нечесну конкуренцію, призводить до 

неадекватних моделей конкуренції іноземних компаній, які давно 

перейшли від цінової до переважно продуктової конкуренції. 

7. Обтяжлива митна політика. Інвестори звертають увагу на 

перешкоди для ввезення необхідного устаткування, сировини та 

комплектуючих і вивезення продукції. У цьому контексті слід 

зазначити, що послаблення митних бар’єрів для підприємств з ПІІ все 

ж потребує державного регулювання. 

8. Недосконалість галузей інфраструктури. Незважаючи на 

порівняно високий рівень розвитку, мережа автомобільних доріг та 

залізниць, системи енерго- та водопостачання, зв’язку тощо потребують 

суттєвого вдосконалення. На поліпшення інфраструктурних умов 

спрямована, зокрема, низка проектів Світового банку в Україні. 
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9. Нерозвиненість інституційної інфраструктури ринку. 

Світова практика сучасного бізнесу пов’язана з постійною 

співпрацею з різними аудиторськими, консалтинговими та іншими 

фірмами. Те, що фірми не мають середовища, гідного, з позицій 

іноземного інвестора, довіри, суттєво погіршує його враження від 

підприємницького клімату в Україні. А тому вважають за краще мати 

справу з іноземними фінансовими установами та банками. Це спонукає 

їх здійснювати іноземні інвестиції у банківську сферу та відкривати 

філії іноземних банків. 

10. Низька якість життя. Йдеться про можливості надати житло, 

побутові, транспортні послуги, гарантувати особисту безпеку 

іноземців на території України. 

 

 

12.4. Залучення іноземних інвестицій та регулювання умов здійснення 
інвестицій за межі держави 

 

Залучення іноземного капіталу для інвестування економіки країни 

здійснюється за трьома основними формами: 

 пряме інвестування через створення як підприємств з іноземним 

капіталом, так і спільних підприємств; 

 продаж іноземним інвесторам цінних паперів; 

 отримання кредитів, позик та гарантій міжнародних фінансових 

інституцій, країн, державних установ, банків тощо. 

Для заохочення та залучення іноземних інвестицій використо-

вуються такі інструменти та механізми реалізації як забезпечення 

рівноправного правового режиму інвестування, страхування інвестицій, 

гарантування повернення інвестованих коштів та створення 

позитивного інвестиційного іміджу. 

Для активізації припливу іноземних інвестицій в економіку 

необхідні забезпечення довіри іноземних інвесторів до України, 

поліпшення її положення на світових ринках капіталу, створення 

сприятливого інвестиційного клімату, розвиток системи стимулювання 

іноземних інвесторів, що здійснюють інвестування в реальний сектор 

економіки, усунення бар’єрів на шляху іноземних інвестицій та 

прийняття загальновизнаних стандартів у сфері міжнародного 

інвестиційного співробітництва. 

Стратегічні орієнтири розвитку української економіки на 

найближчі роки містять конкретні шляхи та механізми проведення 

соціально-економічних реформ, у тому числі в інвестиційній сфері.                
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З метою активізації інвестиційної діяльності підприємств зусилля 

необхідно спрямувати на: 

 створення нормативно-правової бази для заохочення вкладення 

довгострокових фінансових інвестицій; 

 удосконалення режиму реєстрації іноземних інвестицій; 

 сприяння укладенню угод про розподіл продукції; 

 запровадження прозорих схем концесійної діяльності; 

 формування системи стимулів інвестиційної діяльності 

підприємств та інвестиційного кредитування; 

 розроблення нормативно-правової бази спільного кредитування 

великих інвестиційних проектів. 

Важливою сферою державного регулювання інвестиційної 

діяльності є визначення умов здійснення інвестицій за межі держави. 

Відповідно до чинних нормативних актів установлено такі умови 

надання індивідуальних ліцензій на здійснення резидентами 

інвестицій за межі країни: 

 резиденти можуть здійснювати інвестиції за межі України, 

беручи участь у підприємствах, які створюються спільно з іноземними 

юридичними чи фізичними особами; придбання частки в діючих 

іноземних підприємствах чи придбання у власність таких підприємств 

цілком; створення за межами країни підприємств, які б повністю 

належали українським інвесторам, а також відкриття філій та інших 

окремих підрозділів; придбання нерухомого та рухомого майна, інших 

майнових прав та прав інтелектуальної власності; придбання акцій, 

облігацій, інших цінних паперів іноземних держав, фірм, банків та ін.; 

 інвестиції за межі країни резиденти здійснюють виключно за 

рахунок власних коштів, зарезервованих та відображених з цією метою 

на рахунках бухгалтерського балансу. Забороняється для цього 

використовувати позичені кошти; 

 усі види грошових інвестицій за межі країни (незалежно від 

їхньої суми) здійснюються лише в безготівковій формі й тільки через 

кореспондентські рахунки вповноважених банків у банках країн 

інвестування; 

 усі надходження на користь резидентів у іноземній валюті 

(прибуток, дивіденди та ін.), отримані від здійснення інвестиційної 

діяльності за межами України, зараховуються на валютні рахунки 

резидентів. Законодавство визначає порядок обов’язкового продажу 

валютних надходжень та використання валютних коштів від 

здійснення інвестиційної діяльності. 
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Державна політика щодо залучення іноземного капіталу 

здійснюється Кабінетом Міністрів України спільно з Національним 

банком України та регулюється Верховною Радою України. Велику 

роль у цьому процесі відіграє Адміністрація Президента. Указами 

Президента України створена певна кількість державних інституцій, 

що безпосередньо займаються залученням іноземних інвестицій в 

Україну. До цього списку також належать: 

 Національне агентство України з реконструкції і розвитку – 
агентство, завданням якого є участь у формуванні державної політики 

при взаємодії з міжнародними фінансовими організаціями та 

установами для залучення кредитів, грантів, міжнародної гуманітарної 

та технічної допомоги, іноземних інвестицій. 

 Державний інвестиційно-кліринговий комітет та Координаційна 

рада з питань інвестиційно-клірингового співробітництва, що 

розглядають питання, пов’язані з залученням фінансових та 

інвестиційних ресурсів у рамках інвестиційно-клірингових відносин. 

 Палата незалежних експертів з питань інвестицій є 

постійним діючим консультативно-дорадчим органом при Президентові 

України, метою якого є запобігання конфліктів між іноземними 

інвесторами й органами виконавчої влади. 

 Консультативна рада з питань іноземних інвестицій в 

Україну створена при Президентові для розробки та реалізації 

державної політики з залучення та використання іноземних інвестицій. 

 Валютно-кредитна рада Кабінету Міністрів приймає рішення 

про надання державних гарантій при залученні іноземних кредитів. 

 

Підсумки теми 

1. Інвестиційна діяльність – це сукупність практичних дій 

громадян, юридичних осіб і держави щодо реалізації інвестицій. 

2. Інвестиції – це всі види майнових і інтелектуальних цінностей, 

які вкладаються в об’єкти підприємницької і інших видів діяльності, у 

результаті чого створюється прибуток (дохід) або досягається 

соціальний ефект. 

3. Податкове регулювання інвестиційної діяльності – це таке 

регулювання, яке забезпечує спрямування інвестицій у пріоритетні 

сфери економіки встановленням відповідних ставок та податкових 

пільг. 

4. Кредитна експансія – політика, що проводиться в період 

економічного спаду для стимулювання економічного розвитку. 

5. Кредитна рестрикція – політика, що має на меті стримання 

інвестиційної активності. 
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6. Інвестиційний проект – основний документ, що визначає 

необхідність здійснення реального інвестування, в якому в 

загальновизнаній послідовності його розділів подаються основні 

характеристики проекту та фінансові показники, пов’язані з його 

реалізацією. 

7. Національне агентство України з реконструкції та розвитку – 

агентство, завданням якого є участь у формуванні державної політики 

при взаємодії з міжнародними фінансовими організаціями та 

установами для залучення кредитів, грантів, міжнародної гуманітарної 

та технічної допомоги. 

8. Палата незалежних експертів з питань інвестицій – це постійно 

діючий консультативно-дорадчий орган при Президентові України, 

метою якого є запобігання конфліктів між іноземними інвесторами й 

органами виконавчої влади. 

9. Консультативна рада з питань іноземних інвестицій в Україну – 

рада, що створена при Президентові для розробки та реалізації 

державної політики з залучення та використання іноземних інвестицій. 

 

Терміни і поняття для словника 

Інвестиційна діяльність 

Інвестиції 

Форми інвестування 

Кредитна експансія 

Кредитна рестрикція 

Інвестиційний проект 

Національне агентство України з реконструкції і розвитку 

Палата незалежних експертів з питань інвестицій 

Консультативна рада з питань іноземних інвестицій в Україну 

 

 

Завдання для індивідуальної роботи 
 

Запитання та завдання для самоконтролю 

1. Що таке інвестиційна діяльність, які її об’єкти та суб’єкти? 

2. Які існують форми інвестування в України? 

3. Вкажіть принципи, що покладені в основу державного 

регулювання інвестиційної діяльності. 

4. Що передбачає податкове регулювання інвестиційної діяльності? 

5. Вкажіть бюджетні методи регулювання інвестиційної діяльності. 

6. Що мається на увазі, коли йдеться про грошово-кредитне 

регулювання інвестиційних процесів? 
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7. Що таке інвестиційні проекти та яка їх класифікація? 

8. Як в Україні відбувається забезпечення захисту інвестицій? 

9. Які негативні характеристики притаманні для інвестиційного 

клімату України? 

10. Як здійснюється залучення іноземних інвестицій в Україну? 

11. У чому полягає державна політика щодо залучення іноземного 

капіталу? 

 

Теми рефератів 

1. Організаційно-економічний механізм фінансового регулювання 

інноваційної діяльності. 

2. Форми та методи реалізації науково-технічної політики. 

3. Інвестування соціально-економічного розвитку регіонів. 

4. Іноземне інвестування та його регулювання. 

5. Суспільний сектор економіки як об’єкт інвестування. 

 

Тести 

1. Комплекс правових, адміністративних та економічних заходів 

держави, спрямованих на поширення та активізацію інвестиційних 

процесів – це: 

а) напрям державного регулювання; 

б) державна інвестиційна політика; 

в) інвестиційна діяльність; 

г) інвестиційний процес. 
 

2. Назвіть форми залучення іноземного капіталу для інвестування 

економіки країни: 

а) продаж іноземним інвесторам цінних паперів; 

б) емісія державних цінних паперів; 

в) пряме інвестування через створення як підприємств з іноземним 

капіталом, так і спільних підприємств; 

г) отримання кредитів, позик і гарантій міжнародних фінансових 

інституцій, країн, державних установ, банків тощо. 
 

3. В яких формах здійснюється захист інвестицій? 

а) рівноправний правовий режим інвестиційної діяльності; 

б) страхування інвестицій; 

в) застосування заходів дискримінаційного характеру; 

г) вивіз іноземними інвесторами вкладених цінностей та прибутків. 
 

4. Емісія державних цінних паперів, продаж пакетів акцій 

приватизованих підприємств, запобігання монополізації фондового 

ринку – це: 
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а) непрямі методи впливу на інвестиційну активність; 

б) об’єкти інвестиційної діяльності; 

в) експертиза інвестиційних проектів; 

г) непрямі методи державного впливу на інвестиційну діяльність. 
 

5. Які об’єкти підлягають обов’язковій держаній експертизі? 

а) державні, міждержавні й регіональні інвестиційні проекти; 

б) інвестиційні проекти із залученням іноземних інвестицій; 

в) експортно-імпортні операції; 

г) програми, які реалізуються за рахунок бюджетних і поза-

бюджетних коштів. 
 

6. Яка політика є одним з головних важелів, що дають змогу державі 

на макрорівні впливати на інвестиційну діяльність? 

а) бюджетна політика; 

б) амортизаційна політика; 

в) податкова політика; 

г) грошово-кредитна політика. 
 

7. Яка політика є істотним фактором активізації інвестиційних 

процесів? 

а) бюджетна політика; 

б) амортизаційна політика; 

в) податкова політика; 

г) грошово-кредитна політика. 
 

8. Яким чином можна активізувати участь комерційних банків в 

інвестиційному процесі? 

а) шляхом переходу на змінні процентні ставки; 

б) створенням промислово-фінансових груп; 

в) пільговим оподаткуванням доходів банків від довгострокових 

кредитів; 

г) шляхом регулювання норми обов’язкових або мінімальних 

резервів. 
 

9. Запровадження диференційованих ставок оподаткування, звільнення 

від сплати податку на певний строк, зменшення бази оподаткування, 

усунення подвійного оподаткування – це: 

а) методи інвестиційного спрямування податкової політики; 

б) методи податкового регулювання інвестиційних процесів; 

в) оптимальне оподаткування; 

г) основні положення концепції А. Лаффера. 
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10. Що є метою державної інвестиційної політики? 

а) визначення пріоритетних сфер та об’єктів інвестування; 

б) спрямування інвестицій у пріоритетні сфери економіки; 

в) створення конкурентного середовища; 

г) реалізація програм структурної перебудови економіки. 


