
Інвестиційний Монітор 

 На виконання повноважень та завдань Урядового уповноваженого з питань 

інвестицій та у рамках функціонування Офісу із залучення та підтримки інвестицій 

реалізовано перший етап Урядового проекту «Інвестиційний Монітор» («InvestMonitor») - 

інструменту моніторингу інвестиційного середовища областей України. 

 Метою проекту «ІнвестМонітор» є створення інструменту оцінювання 

інвестиційного середовища в областях України на базі анкетного опитування іноземних 

інвесторів, які здійснюють операційну діяльність в Україні, а також створення 

аналітично-інформаційного майданчика, що дозволить виявляти ключові проблемні зони 

діяльності бізнесу та потенційні загрози для нових інвесторів задля відповідного 

реагування як на регіональному, так і на державному рівнях. Проект InvestMonitor 

створений як інструмент, що слугує прямим комунікаційним каналом між бізнесом та 

урядом з метою виявлення як позитивних, так і деструктивних факторів ведення бізнесу в 

Україні. Ключова мета проекту InvestMonitor полягає у визначенні сфер, які необхідно 

перевести у площину особливої уваги, та внесенні якісних змін в напрямі покращення 

середовища для ведення бізнесу в Україні. 

 На основі отриманих від респондентів відповідей буде сформовано індекс 

інвестиційного середовища в кожній області  України. Більш широке коло респондентів 

забезпечить репрезентативну вибірку компаній у всіх областях України і, таким чином, 

створить відповідну базу для формування індексу кожної області. 

 Оцінка інвестиційного середовища проводиться за десятьма критеріями, зокрема: 

започаткування бізнесу, доступ до земельних ділянок, отримання дозволу на будівництво 

та реєстрація прав власності, діяльність фіскальних органів в області, адміністрування 

податків на рівні області, митне адміністрування, судова система в області, наявність 

та якість кадрів, інфраструктура в області, комунікації з інвесторами на рівні місцевих 

органів влади. 

 Запрошуємо Вас долучитися до заповнення анкети-опитувальника. 

 Для участі в анкетуванні необхідно пройти попередню реєстрацію: 

http://investmonitor.com.ua/wp-login.php?action=register. 

 Відповіді кожного респондента є важливими, оскільки вони є складовими загальної 

картини реальних умов ведення бізнесу та допомагають виявити стримуючі фактори 

залучення нових інвестицій в  

 Ознайомитись з проектом та анкетою-опитувальником можна на сайті: 

http://investmonitor.com.ua/uk/main-page/ 

 

 У разі виникнення запитань, прохання звертатись за нижченаведеними даними:  

e-mail: info@investmonitor.com.ua 

тел./Viber: +38 (098) 869-71-06 

http://investmonitor.com.ua/wp-login.php?action=register
http://investmonitor.com.ua/uk/main-page/

