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Окремі «збирачі ідей» розраховують на необізнаність винахідників. 

Тому, потрапивши на подібний сайт, слід звернути увагу на контактну 

інформацію і обов’язково зв’язатися з власниками ресурсу для 

з’ясування вище названих питань.  

Окрім цього, існують, так звані, інвестиційних компаній, які в 

основному консультують з питань життєздатності і комерціалізації ідей 

за певну плату. Тому, подача заявки про співпрацю на подібних сайтах 

не означає, що така компанія може інвестувати у бізнес-ідею. Більш того, 

вона може позбавити авторства. Наприклад, прийнявши користувацьке 

погодження, власнику ідеї або стартапу буде заборонено будь-яке 

використання в комерційних цілях будь-якої інформації і об’єктів 

інтелектуальної власності, які розміщені на сайті, без письмової згоди 

Адміністрації веб-ресурсу. Ретельний перегляд анкети, форми для подачі 

заявки або угоди користувача, унебезпечить небажаних наслідків. 

Як альтернатива, кожен новатор самостійно може розібратися в 

тонкощах реалізації ідей і отримання вигоди від їх реалізації. Та, 

зазвичай, це тривалий процес й тому, більшість обирає навчання у школі 

стартапів. Навчальні програми у таких школах побудовані на сучасних 

бізнес-підходах й розкривають інформацію про тренди в ІТ бізнесі, 

просування проектів в Інтернет, комунікації, успішні презентації та 

інший корисний контент. Важливо при цьому звертати увагу на ті 

школи, які надають розгорнуту програму навчання з тренінгами від 

практиків в бізнесі. У цьому випадку, вкладені інвестиції для 

накопичення власних знань дадуть змогу самостійно підібрати команду 

для реалізації ідеї і залучити необхідні інвестиції без особливих ризиків. 
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На даному етапі інвестиційна ситуація в Україні характеризується 

двома аспектами. З одного боку, спостерігаються позитивні тенденції: 

обсяг інвестицій поступово зростає. Однак не можна не згадати того факту, 
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що Україна все ще знаходиться в переліку країн, які мають найнижчу 

інвестиційну привабливість. Ситуація з міжнародними інвестиціями прямо 

співвідноситься з внутрішньою економічною ситуацією в Україні. Україна 

все ще експортує товари з низькою вартістю. 

Цей факт свідчить про те, що ще не відбулося внутрішньої 

трансформації економіки України. Для цього вкрай необхідні іноземні 

інвестиції, які привнесуть нові технології і дозволять виробляти товари, 

конкурентоздатні на світовому ринку. 

Україна має створити нормальні умови для інвесторів. Важко робити 

інвестиційний прогноз, та вже зараз можна говорити про чинники, від яких 

залежатиме обсяг інвестицій. Якщо процес реформ буде продовжено, це 

зможе стати аспектом привабливості для іноземних інвесторів. 

Види інвестицій та їх обсяги перед усім залежить від середовища 

інвестування, тобто від характеристики інвестиційного клімату [1, с. 23]. 

Інвестиційним кліматом прийнято називати сукупність політичних, 

соціально-економічних, фінансових, організаційно-правових і 

географічних чинників, властивих тій або іншій країні, що приваблюють 

або відштовхують інвесторів. Ранжирування країн світової спільноти по 

індексу інвестиційного клімату і зворотному йому показнику – індексу 

риски служить до певної міри вимірником для інвесторів при ухваленні 

ними рішень. 

До основних параметрів, що визначають інвестиційний клімат в країні, 

відносяться політична і соціальна стабільність, фундаментальні основи 

правової системи, стан економіки, система прийому іноземного капіталу, 

зокрема, режим оподаткування, величина митних зборів і акцизів, порядок 

реєстрації підприємств з іноземною участю і тому подібне На даний 

момент одним з сильних дестабілізуючих чинників є незавершеність і 

нестійкість українського законодавства по іноземних інвестиціях. 

Негативну дію на інвестиційний клімат спричиняє непрозорість, 

тобто відсутність ясних, чітких, легко зрозумілих і загальноприйнятих 

методів ведення діяльності на світових ринках капіталу і в національній 

економіці.  

Велике значення іноземний інвестор приділяє тому, чи є з 

конкретною країною угода про заохочення і взаємний захист інвестицій і 

наскільки ця країна виконує свої договірні зобов'язання [3, с. 54]. 

Найголовніше – наявність правової стабільності. Інвестор повинен 

чітко знати «правила гри» і бути упевнений, що вони будуть зберігатися 

незмінними.  

Державна інвестиційна політика повинна постійно реагувати на стан 

господарського середовища, постійно адаптуватися до змін, що 

відбуваються, не тільки в країні нею і у всьому світі. Враховуючи загальні 

риси і відмінності в прямих і портфельних інвестиціях держава повинна 
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розробляти специфічні стимули для цих типів інвестицій. Перш за все, 

приділяючи увагу залученню прямих інвестицій, оскільки саме вони є 

найбільш переважними з погляду розвитку економіки. Державна політика 

по залученню інвестицій реалізується в основному через ухвалення 

законодавчих актів, поліпшуючих інвестиційний клімат (зниження ризику 

за рахунок державних гарантій, і підвищення прибутковості за допомогою 

надання різних пільг). Особливу увагу слід приділяти підвищенню 

стабільності, передбачуваності і прозорості економіки. 

З метою збільшення обсягів залучених іноземних інвестицій, 

реалізації інвестиційного потенціалу країни органи влади 

цілеспрямовано реалізують комплекс заходів щодо створення 

сприятливого інвестиційного клімату в України. 

Важливою умовою його формування є вироблення стабільного i 

сприятливого для економіки держави та іноземних iнвесторiв 

законодавства. При цьому законодавство в залученні іноземних iнвестицiй 

зовсім не зводиться тільки до створення пільгових умов інвесторам, як це 

нерідко вважається. Головне завдання законодавства полягає у 

встановленні i гарантуванні інвесторам умов, можливостей, прав, 

обов’язків i вiдповiдальностi в процесі вкладення капіталу та його 

використання. 

Україна має великий споживчий ринок. За рівнем промислового 

виробництва Україна посідає одне з провідних місць у світі, зокрема за 

видобутком руди і виробництвом сталі. Перспективними є чорна та 

кольорова металургія, які становлять майже чверть усього промислового 

виробництва, машинобудування, хімічна та нафтохімічна галузі, легка 

промисловість. 

Науково-технічний комплекс України за своїм обсягом і 

потенціалом залишається одним з найбільших в Європі. Країна має 

статус атомної і космічної держави. 

Тому для перетворення зазначених сприятливих факторів у переваги 

України в справі створення її високої інвестиційної привабливості з боку 

держави, насамперед, необхідно здійснення відповідних заходів. 

В даний час в Україні немає єдиного органу, регулюючого 

діяльність іноземних інвесторів і однією з головних пунктів котрого буде 

приваблення іноземних інвесторів та збільшення рівнів прямих 

іноземних інвестицій [7, с. 196]. 

На думку ряду фахівців для подальшого поліпшення державного 

регулювання ПІІ важливе значення мають наступні заходи: 

Перш за все, необхідно укріпити правові гарантії для зовнішніх 

інвесторів, зокрема шляхом введення порядку розгляду інвестиційних 

суперечок з їх участю в міжнародному арбітражі. Така норма передбачена 

в двосторонніх договорах України з багатьма державами, але відсутній в її 
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внутрішньому законодавстві.. Не можна не враховувати, що сучасний 

світовий ринок капіталу – це ринок інвесторів, арена гострого суперництва 

країн – реципієнтів інвестицій. Для досягнення успіху необхідно 

забезпечити іноземним інвесторам ліберальний, стабільний, передбачений 

правовий режим, відповідний стандартам СОТ.  

Для залучення масштабних іноземних інвестицій в українську 

економіку у формі підприємницького капіталу потрібно ще багато що 

зробити. Мова йде, перш за все, про дебюрократизації адміністративних 

дозвільних і погоджувальних процедур, зведенні їх до необхідного 

мінімуму. Зокрема, назріло скорочення сфери ліцензування 

інвестиційної діяльності і спрощення його процедур, а також реєстрації 

підприємств з іноземними інвестиціями. 

Та все ж головним, на наш погляд, є послідовне і неухильне 

наближення перехідної української системи управління підприємствами 

і інвестиціями з властивими нею вадами до нормальної моделі змішаної 

економіки, що успішно функціонує в найбільш розвинених країнах. Для 

досягнення цього необхідні, зокрема введення ефективної процедури 

банкрутства, забезпечення фінансової прозорості звітності на всіх 

рівнях управління, надійний захист інтересів і прав міноритарних 

акціонерів, а також рішуча боротьба з економічною і кримінальною 

злочинністю, корупцією, відмиванням брудних грошей і нелегальним 

вивозом їх за кордон. 

Підхід до стимулювання іноземних інвестицій повинен бути 

диференційованим. В першу чергу повинні стимулюватися інвестиційні 

проекти в галузях з низькою швидкістю обороту капіталу, які носять 

стратегічний характер, але є менш привабливими для іноземного, а 

також для національного капіталу. Враховуючи важливість цих галузей 

для української економіки, їх стимулюванню повинна приділятися 

першорядна увага. 

Всі перераховані вище умови поліпшення інвестиційного клімату в 

Україні відповідають концепції соціально-орієнтованої ринкової 

економіки. Виконання і підтримка цих умов із боку держави дозволить 

Україні стати демократичною країною з розвинутою економікою, 

промисловістю, сільським господарством і науково-технічним 

комплексом. Забезпечить стійкий розвиток економіки і підвищення 

життєвого рівня населення: удосконалення системи охорони здоров'я й 

утворення, охорони природних ресурсів і навколишнього середовища, 

рівні можливості використання суспільних благ для всіх груп населення і 

створити, таким чином, сприятливий інвестиційний клімат в Україні. 
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ІННОВАЦІЙНИЙ ТРЕНД ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 

 

Сфера вищої освіти являє собою одну з найбільш інноваційних 

галузей, які багато в чому визначають створення інноваційного клімату і 

конкурентоспроможності економіки в цілому. На формування і розвиток 

особистості найбільше впливає середовище, в якому вона живе, 

навчається, працює. Тому для університетів важливою і актуальною 

проблемою як теоретичного, так і практичного характеру є проблема 

створення високотехнологічного інформаційно-комунікаційного 

освітньо-наукового середовища, в якому студент знаходиться щодня в 

процесі всього періоду навчання, яке повинне відповідати потребам 

інформаційного суспільства, сучасному рівню науки, техніки та світовим 

освітнім стандартам і сприяти підвищенню рівня їх фахової підготовки 

та конкурентоспроможності на ринку праці.  


