
 

 

из первых является неосознанное вложение денег. Конечно, доход в этом 
случае тоже вероятен, но вероятность является крайне низкой. Также очень 
часто допускаются такие ошибки, как спешка и принятие решений на эмоциях. 
Проблемы в большинстве случаев связаны с отсутствием какого-либо плана 
действий. А эффективная реализация и успех конкретного инвестиционного 
проекта в значительной степени зависят от выбора оптимальной схемы его 
финансирования. 

Наиболее распространенным является инвестирование в портфели 
ценных бумаг. Это объясняется следующим: во-первых, многие реальные 
средства имеют финансовые эквиваленты в виде акций, опционов, фьючерсов; 
во-вторых, ценные бумаги обычно более ликвидны, чем реальные средства; в-
третьих, инвестирование в реальные активы требует значительных финансовых 
средств, а ценные бумаги относительно дешевы; в-четвертых, информация о 
доходности ценных бумаг публикуется в периодической печати, что позволяет 
инвестору соотносить риск инвестиций в ценные бумаги и их отдачу. В связи с 
этим, ценные бумаги являются весьма привлекательными как для частных, так 
и для институциональных инвесторов. 
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Як засвідчує міжнародний досвід, важливою складовою 
конкурентоспроможності національної економіки є підприємництво. 

Розвиток підприємництва в значній мірі залежить від зовнішнього 
середовища, в якому за останні роки відбулися такі суттєві зрушення: 

а) індивідуальна споживацька поведінка, яка проявляється у 
диференціації попиту; 

б) розвиток нових технологій, в першу чергу інформаційних і 
комунікаційних; 

в) глобалізація конкуренції. 
Доступність значної кількості різноманітних товарів, ріст освітнього і 

культурного рівня, динамізм життя, підвищення інформованості знаходять 
відображення в різниці життєвих укладів і культури. Це в свою чергу 
приводить до суттєвої диференціації попиту, скорочує життєвий цикл товарів, 
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змушує придавати виробам велику індивідуальність і скорочувати обсяги 
виробництва однотипних товарів. Диференційовані вимоги споживачів 
примушують бізнес шукати нові підходи до спеціалізації, концентрації і 
кооперації виробництва. 

Прогрес інформатизації суспільства визначив таку особливість 
зовнішнього оточення організації, коли доступ через автоматизовані системи 
зв'язку до будь-якої необхідної для них інформації. 

Третя домінуюча тенденція – загострення конкуренції в глобальному 
масштабі. Характерною тенденцією сучасності стає інтернаціоналізація ринків 
всезростаючої кількості товарів і послуг.  

В умовах ринкової трансформації економіки України розвиток 
підприємництва є основою економічного і соціального розвитку, вирішення 
соціальних проблем, подолання бідності та забезпечення високого рівня життя 
громадян.  

Основними тенденціями розвитку підприємництва в Україні є: 
– територіальне розповсюдження підприємництва, зростання кількості 

юридичних осіб та індивідуальних підприємців; 
– зрощення капіталу вітчизняних і зарубіжних підприємців; 
– інтенсивний розвиток комерційного підприємництва при незначному 

розвитку виробничого підприємництва; 
– розширення сфери послуг  
Наразі перед вітчизняним підприємництвом стоять такі важливі завдання 

як розширення структури пропозицій на внутрішньому ринку товарів та послуг, 
створення ефективного конкурентного середовища, стимулювання 
інноваційного розвитку, відродження підприємницької ініціативи населення, 
створення додаткових робочих місць та підвищення гнучкості зайнятості, 
зміцнення регіональних економік. 

Основні обмеження, що погіршують підприємницький клімат та 
негативно впливають на розвиток підприємницької діяльності в Україні, за 
даними рейтингу такі: 

– стійка тенденція до збереження високих витрат часу на проходження 
офіційних процедур для започаткування власного бізнесу в Україні; 

– зростання грошових витрат підприємців на проходження дозвільних 
процедур; 

– збереження значних обсягів витрат, пов'язаних із ліквідацією 
підприємств; 

– зростання часових і грошових витрат підприємців на реєстрацію 
власності в Україні; 

– збереження незадовільних показників в оподаткуванні. 
Першочерговими завданнями для України в процесі втілення в життя 

європейських підходів до розвитку малого та середнього бізнесу є досягнення і 
формалізація домовленостей з ЄС щодо впровадження в Україні принципів, 
викладених в АМБ. Європейська Комісія опублікувала «Акт з питань малого 
бізнесу» (АМБ) для Європи (Small Business Act for Europe, SBA), який 
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передбачає здійснення Комісією та країнами-членами ЄС заходів з 
забезпечення його підтримки за такими основними напрямами, як освіта та 
підготовка кадрів, створення пільгових умов для початку діяльності, 
забезпечення доступу до інформації і сучасних технологій, створення 
адекватної правової та податкової бази 
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Загальною закономірністю країн, що розвиваються, і країн із перехідними 

економіками в умовах транснаціоналізації світової економіки є те, що для 
активізації виробничої діяльності й секторальних зрушень, досягнення стійкої 
макроекономічної рівноваги, об’єктивно необхідно використовувати не тільки 
весь потенціал приватного і державного секторів, а й залучати зовнішні 
ресурси, зокрема й іноземні інвестиції. 

Для країни, яка залучає, прямі іноземні інвестиції привабливість їх 
зумовлена тим, що:  

– імпорт прямих інвестицій веде до збільшення виробничих потужностей 
і ресурсів, сприяє поширенню передової технології і управлінського досвіду, 
підвищенню кваліфікації трудових ресурсів; 

– з’являються не тільки нові матеріальні та фінансові ресурси,а й 
мобілізуються і продуктивніше використовуються вже наявні ресурси;  

– прямі інвестиції сприяють розвитку національної науково-дослідної 
бази; 

– стимулюються конкуренція і пов’язані з нею позитивні явища (підрив 
позицій місцевих монополій, зниження цін і підвищення якості продукції, що 
заміщає як імпорт, так і застарілі вироби місцевого виробництва); 

– збільшується надходження у вигляді податків на діяльність 
міжнародних спільних підприємств; 

– підвищуються попит і ціни на національні (місцеві) фактори 
виробництва; 
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