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ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА СТАЛОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ

Забезпечення  сталого  розвитку  України  ґрунтується  на  притаманних  державі  геополітичних,  географічних,

демографічних,  соціально-економічних  та  екологічних  особливостях,  з  урахуванням  яких  виокремлюють  основні  цілі  її

розвитку.

Одним  з  головних  чинників  забезпечення  конкурентоспроможності,  економічної  стабільності  та  збільшення

інвестиційної  привабливості  країни  стає  впровадження  принципів  сталого  розвитку.  Більшість  розвинених  країн  вже

розробили  та  прийняли  стратегії  сталого  розвитку,  в  основі  яких  є  збалансоване  регулювання  державної  економічної  та

соціальної політики, з особливим акцентом на захист навколишнього природного середовища. Прийнята в Україні «Стратегія

сталого  розвитку  «Україна  –  2020» (2015 р.)  має  за  мету  впровадження  європейських  стандартів  життя  та  вихід  України  на

провідні позиції у світі.

Мобілізація  інвестицій  та  забезпечення  їх  внеску  в  сталий  розвиток  є  пріоритетом  для  всіх  країн.  Це  обумовлено  тим,

що  інвестиційні  потоки  забезпечують  економіку  країни  не  лише  фінансовими  ресурсами,  але  й  технологічною  підтримкою,

необхідною  для  забезпечення  стійкого  і довгострокового  розвитку  національної  економіки.  Визначення  загальних  напрямів

державної інвестиційної політики дозволяє перейти до її систематизації та структуризації, які виступають як основоположний

елемент результативності інвестиційної політики та дозволяють установити загальні механізми економічного зростання [1].

Фінансовий  сектор  відіграє  ключову  роль  у  забезпеченні  сталого  розвитку  всієї  світової  економіки  шляхом

фінансування  на  стійкій  основі.  Стале  фінансування  передбачає  включення  питань  сталого  розвитку  безпосередньо  до

основної  діяльності  фінансових  установ,  відмінних  від  портфельних  інвестицій,  які  підпадають  під  поняття  «відповідальне

інвестування».  Активно  прагнучи до  розподілу капіталу серед тих компаній  і гравців ринку,  які працюють на стійкій основі,



фінансовий  сектор  може  впливати  на  своїх  клієнтів  та  інвестиційні  компанії,  шукати  шляхи  узгодження  їх  діяльності  з

довгостроковими  цілями  сталого  розвитку.  Таким  чином,  фінансовий  сектор  може  докорінно  сприяти  розвитку  бізнесу  та

промисловості,  створенню  нових  робочих  місць  і  соціальної  інтеграції,  а  також  допомагати  суспільству  в  цілому  щодо

вирішення проблем забезпечення сталого розвитку [2].

Державна  інвестиційна  політика  та  державні  інвестиції  необхідні  для  подолання  існуючих  негативних  тенденцій  в

економіках  різних  країн,  пов'язаних  з  невідповідністю  між  короткостроковими  економічними  та  фінансовими  інтересами

корпорацій і довгостроковими цілями сталого розвитку економіки країни в цілому.

Орієнтація  України  на  реформування  державної  інвестиційної  політики  згідно  засадам  сталого  розвитку  є шляхом  для

успішної інтеграції України у світову економічну систему, де питання соціальної відповідальності та формування ефективних

державних механізмів регулювання інвестиційної діяльності є дуже гострими в умовах світового економічного дисбалансу.
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