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У статті проведено аналіз сучасного інвес-
тиційного клімату України, його тенден-
цій протягом останніх років, чинників, що 
на нього впливають, а також висвітлено 
недоліки й способи створення привабливого 
інвестиційного клімату в державі. Обґрунто-
вано необхідність реформування законодав-
чої системи як базису для підвищення якості 
створених умов для іноземного інвестора, 
що в подальшому набуває вирішального 
значення для економічного та соціального 
поступу країни.
Ключові слова: інвестиційний клімат, іно-
земний інвестор, залучення інвестицій, 
прямі інвестиції, перешкоди на шляху залу-
чення інвестицій, способи покращення інвес-
тиційного клімату.

В статье проведен анализ современного 
инвестиционного климата Украины, его 
тенденций в последние годы, факторов, 
которые на него влияют, а также осве-
щены недостатки и способы создания при-
влекательного инвестиционного климата в 
стране. Обоснована необходимость рефор-
мирования законодательной системы как 
базиса для повышения качества созданных 
условий для иностранного инвестора, что 

в дальнейшем приобретает решающее 
значение для экономического и социального 
развития страны.
Ключевые слова: инвестиционный климат, 
иностранный инвестор, привлечение инве-
стиций, прямые инвестиции, препятствия 
на пути привлечения инвестиций, способы 
улучшения инвестиционного климата.

The relevance of modern investment climate, 
trends during the last years and facts that have 
a direct influence on it is investigated in the 
article. Problems and methods for building an 
attractive investment climate in the state are 
examined. The necessity of legislative system 
restructuring is grounded and claimed. In the 
article, the emphasis is given to the quality of 
foreign investor’s conditions, which is crucial 
for the economic and social progress of the 
country. The article has a call to changes in 
consciousness, decisive actions and critical 
analysis of our country like a living organism, 
which we are able to change for a better in the 
nearest future.
Key words: investment climate, foreign investor, 
engagement of investment, direct investment, 
obstacles of engagement, methods to improve 
investment climate. 

Постановка проблеми. Все більшого значення 
набувають інвестиції в становленні та розвитку 
економіки нашої держави, а економічний розвиток 
є основою стратегічного управління країною. Тому 
питання інвестиційного клімату вкрай важливе для 
України, а особливо зараз, коли вона переживає 
економічну стагнацію.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблеми інвестиційного клімату та залучення 
іноземних інвестицій загалом досліджували багато 
зарубіжних та вітчизняних учених. Значний внесок 
у вивчення питань залучення іноземного капіталу 
та інвестиційного клімату здійснили такі вітчиз-
няні та зарубіжні вчені, як О. Данилов, У. Шарп, 
Дж.В. Бейлі, А. Непран, О. Паньков, О. Лендєл, 
Ю. Коваленко, О. Пєтухова, Д. Тюпа. Проте в 
роботах авторів не висвітлюються питання рефор-
мування законодавчої системи України, яка набу-
ває вирішального значення для економічного та 
соціального поступу країни.

Постановка завдання. Мета статті полягає 
в аналізі інвестиційного клімату та інвестицій-
ної політики України, обґрунтуванні необхідності 
реформування законодавчої системи як базису 
для підвищення якості створених умов для інозем-
ного інвестора.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
На інвестиційний клімат країни впливає низка 
чинників, зокрема політична стабільність, зако-
нодавча база, стан економічного розвитку, рівень 
корумпованості, міжнародні відносини держави, 

свобода бізнесу від державного втручання, гаран-
тії безпеки приватної власності, банківська струк-
тура та інфраструктура ринків капіталу, державне 
заохочення інвестування, доступність людських 
ресурсів, рівень податкового навантаження, між-
народний імідж, довільні та регуляторні бар’єри.

Україні доступні певні переваги, які роблять її 
більш інвестиційно привабливою, а саме кваліфі-
кована й відносно дешева робоча сила, високий 
потенціал національного ринку, доступ до сиро-
вини та вигідне географічне розташування. Проте 
всупереч перевагам існують певні фактори, які не 
сприяють зацікавленості інвесторів у розміщенні 
капіталу в економіці України. Причинами цього є 
застаріла законодавча база, політична нестабіль-
ність, нерозвинена інвестиційна інфраструктура, 
високий рівень бюрократії та корумпованості.

Піком залучення інвестицій в економіку України 
був 2012 рік, коли вони становили 5,1 млрд. дол. 
США. Цей рік знаменувався проведенням фут-
больної першості, тому знайшлося чимало охочих 
вкласти свої кошти в розвиток інфраструктури, 
спортивних споруд, об’єктів готельно-ресторан-
ного бізнесу та інших об’єктів.

У 2013 році ситуація в інвестиційній сфері сут-
тєво погіршилась, адже вона характеризувалась 
зниженням економічної активності в основних 
галузях реального сектору економіки, що спричи-
нило зменшення власних інвестиційних ресурсів 
підприємств за рахунок зменшення як прибутків, 
так і амортизаційних відрахувань. Також суттєво 
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Таблиця 1
Прямі інвестиції в економіку України за 2010–2017 роки

Станом на 1 січня певного року Прямі інвестиції в Україну 
(млн. дол. США)

Прямі інвестиції з України 
(млн. дол. США)

2010 38 992,9 5 760,5
2011 45 370,0 6 402,8
2012 48 197,6 6 435,4
2013 51 705,3 6 568,1
2014 53 704,0 6 702,9
2015 40 725,4 6 456,2
2016 36 154,5 6 315,2
2017 37 513,6 6 346,3

31 грудня 2017 року 39 144,0 6 339,8

погіршились фінансові результати роботи підпри-
ємств, суттєво зменшились обсяги їх амортизацій-
них відрахувань.

Події 2013–2015 років значно змінили націо-
нальну економічну ситуацію. Військові дії на сході 
України та окупація АР Крим стали визначальними 
факторами дестабілізації економічної системи та 
трансформації зовнішньоекономічної діяльності 
нашої держави. Можна впевнено говорити, що 
російська агресія стала фактором значного поси-
лення негативних тенденцій у динаміці базових 
макроекономічних показників (ВВП, курс націо-
нальної валюти, інфляція, бюджетний дефіцит, 
золотовалютні резерви, стратегічні запаси окре-
мих видів ресурсів). Одним з найбільш чутливих 
у цих умовах виявились іноземні інвестиції в умо-
вах трансформації інвестиційного клімату України. 
Стан інвестиційного клімату в Україні викликає все 
більше невдоволення бізнесменів. Європейська 
бізнес-асоціація оцінила індекс інвестиційної при-
вабливості України у 2,55 бали з п’яти можливих у 
2015 році, 2,88 у 2016 році, 3,03 у 2017 році. У пер-
шому півріччі 2017 року індекс покинув негативну 
площину вперше з 2011 року [1].

2017 рік відзначився низкою позитивних зру-
шень, таких як окрема увага Уряду до розвитку 
інновацій, IT-технологій та креативної економіки; 
часткова розбудова виробничих потужностей; від-
криття додаткових дослідницьких центрів та термі-
налів; розширення або укрупнення мереж.

Серед основних позитивних змін також слід 
назвати відкритість державних даних, поступову 
дерегуляцію, помітний розвиток електронних сер-
вісів (зокрема, електронну систему відшкодування 
ПДВ), спрощення процедури отримання дозвільних 
документів на будівництво, мораторій на перевірки, 
послаблення валютного контролю, запровадження 
інституту приватних виконавців, прийняття закону 
про squeeze-out, автоматичне відшкодування ПДВ, 
необов’язковість печатки, збільшення можливостей 
для здійснення електронних платежів, кроки в бік 
збільшення електронного документообігу, медичну 
реформу тощо. Крім того, Україна здобула безвізо-
вий режим, який став своєрідним маркером розви-
тку нашої країни за європейським зразком.

Згідно з офіційними даними Державної служби 
статистики можна зробити аналіз розвитку інвес-
тування в Україні за останні роки.
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Рис. 1. Динаміка обсягів інвестування протягом 2010–2017 років
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Таблиця 2
Прямі інвестиції країн світу в економіці України за 2010–2017 роки

Країни

Роки

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
На 31 

грудня 
2017 року

Кіпр 8 603,1 9 620,5 12 700,8 15 907,7 17 725,6 12 769,4 10 239,5 9 690,1 10 008,6
Нідерланди 7 461,3 11 389,8 9 323,8 8 727,6 9 007,5 6 986,7 6 184,7 5 948,4 6 292,9
Велика Британія 2 234,1 2 229,9 2 536,4 2 496,9 2 768,2 2 153,4 1 790,3 2 008,7 2 169,0
Німеччина 6 009,6 5 001,2 5 329,8 4 496,3 2 908,4 2 105,2 1 598,2 1 584,6 1 792,6
Франція 1 381,1 2 105,4 1 993,1 1 510,3 1 520,5 1 394,6 1 305,4 1 294,5 1 346,6
РФ 1 900,2 2 692,7 2 876,1 3 040,5 3 525,9 2 338,9 3 036,9 4 317,4 4 598,4
Австрія 1 674,7 1 798,9 2 317,5 2 476,9 2 314,0 1 648,7 1 559,8 1 268,2 1 265,9
Польща 847,0 913,0 834,3 897,2 819,8 808,6 758,3 764,4 815,5
Угорщина 708,6 697,6 678,5 684,3 685,9 593,2 614,9 770,1 796,0
Швеція 674,2 1 108,9 1 141,9 1 084,4 439,3 360,2 328,9 322,1 353,6
США 1 260,0 1 107,6 966,6 976,5 934,7 701,6 634,1 576,0 538,7

Відобразимо динаміку надходження інвестицій 
на графіку по роках.

Отже, на початку 2014 року можемо спостері-
гати пік інвестування у 53 704,0 млн. дол. США, а 
вже з початком російської агресії у квітні 2014 року 
Україна втрачає своїх інвесторів, а динаміка пря-
мих інвестицій поступово падає аж до початку 
2017 року, коли бурхливі події на Сході дещо зга-
сають, українська економіка знову починає відбу-
довуватися та заслуговувати довіри з боку інозем-
них інвесторів.

Розглянемо структуру іноземних інвестицій за 
країнами-вкладниками.

Аби зрозуміти частку кожної країни в україн-
ській економіці, наочно зобразимо таблицю, що 
наведена вище, у вигляді кругової діаграми за 
даними 2017 року на рис. 2.

Аби виділити найперспективніші галузі для 
інвестування в Україні, відтворимо інформацію у 
вигляді такої діаграми (рис. 3).

Отже, найбільш привабливими галузями для 
іноземного інвестування в Україні, згідно з даними 
Міністерства статистики України 2017 року, є про-
мисловість, фінансова та страхова діяльність, 
професійна, наукова та технічна діяльність, опе-
рації з нерухомим майном, оптова і роздрібна 
торгівля. Всі інші галузі складають менше 4% від 
загального інвестиційного капіталу.

Для створення привабливого інвестиційного 
клімату необхідно знищити всі перепони, які 
заважають іноземному інвестору вкладати свої 
ресурси в українські підприємства.

Найбільша інвестиційна компанія України 
“Dragon Capital” та Європейська бізнес-асоціа-
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Рис. 2. Прямі іноземні інвестиції за 2017 рік різних країн світу [7]
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ція за аналітичної підтримки Центру економічної 
стратегії у 2016 році провели опитування серед 
102 інвесторів-респондентів щодо перешкод на 
шляху залучення іноземних інвестицій в Україну 
та виявили таку статистику. Перше та друге місце 
посідають факт корупції та відсутність довіри до 
судової системи. Інвесторів не лякає явище зброй-
ного конфлікту на Сході, вони оцінюють його як 
один з останніх факторів. Натомість трійку пере-
шкод замикає недосконалість податкової системи.

Натомість інвестори склали перелік необхідних 
дій влади для покращення інвестиційного клімату 
України (рис. 5).

Рис. 4. Перешкоди інвестування в Україну за рівнем важливості [6]

 Рис. 3. Прямі іноземні інвестиції в економіці України  
за видами економічної діяльності за 2017 рік [2]

Основними способами покращення інвестицій-
ного клімату країни є:

1) створення стійкої податкової системи, яка б 
забезпечувала в необхідній кількості надходження 
до бюджетів на всіх рівнях, ефективну роботу еко-
номіки, забезпечення умов для подальшої інтегра-
ції України до світової економіки;

2) розвиток корпоративного менеджменту, 
що має сприяти поліпшенню інвестиційного 
клімату та орієнтуватись на поступове набли-
ження нормативно-правої бази з питань кор-
поративного менеджменту до законодавства 
країн ЄС;
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Рис. 5. Перелік дій влади з точки зору їх позитивного впливу  
на інвестиційне середовище [6]

3) забезпечення довгострокового банківського 
кредитування;

4) розвиток фондового ринку, забезпечення про-
зорої діяльності інститутів спільного інвестування;

5) створення спеціального режиму інвесту-
вання на територіях з непривабливими соціально-
економічними умовами; залучення інвестицій у 
перспективні галузі виробництва;

6) запровадження механізму страхування 
ризиків іноземного інвестування;

7) гарантування стабільності інвестиційного 
законодавства й оподаткування;

8) розвиток інфраструктури по всій території 
України;

9) боротьба з інфляцією;
10) надання додаткових пільг іноземному інвес-

тору через прийняття окремих національних право-
вих актів для заохочення його діяльності в Україні.

Висновки з проведеного дослідження. Отже, 
сьогодні питання створення привабливого інвести-
ційного середовища є найбільш актуальним для 
покращення рівня вітчизняної економіки. Україна 
зацікавлена в отриманні та раціональному вико-
ристанні іноземних інвестицій, але для цього необ-
хідна ефективна система державного регулювання 
інвестиційної діяльності. Це завдання має бути 
пріоритетним, адже від ефективності інвестиційної 
політики залежать стан виробництва, можливості 
структурної перебудови економіки, рівень техніч-
ного оснащення основних фондів підприємств, 
вирішення екологічних та соціальних проблем. 
Інвестиції є основою розвитку нашої держави.
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ANALYSIS OF INVESTMENT CLIMATE OF UKRAINE

Investments in the formation and development of the economy of our country are becoming more and 
more important, and economic development is the basis of strategic management of the country. Therefore, 
the investment climate is extremely important for Ukraine, especially now when it is experiencing economic 
stagnation.

So, today, the issue of creating an attractive investment environment is the most urgent to improve the level 
of the domestic economy. Ukraine is interested in obtaining and rationally using foreign investments but this 
requires an effective system of state regulation of investment activity. This task should be a priority because 
the state of production, the possibility of structural adjustment of the economy, the level of technical equipment 
of fixed assets of enterprises, and the decision of environmental and social problems depend on the efficiency 
of investment policy. Investments are the basis for the development of our state.

The relevance of modern investment climate, trends during the last years and facts that have a direct influ-
ence on it is investigated in the article. Problems and methods for building an attractive investment climate in 
the state are examined.

The necessity of legislative system restructuring is grounded and claimed. In the article, the emphasis is 
given to the quality of foreign investor’s conditions, which is crucial for the economic and social progress of 
the country. The article has a call to changes in consciousness, decisive actions, and critical analysis of our 
country like a living organism, which we are able to change for a better in the nearest future.
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