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У статті розкриваються економічна сутність і концептуальне розуміння інвестиційної привабливості 
та інвестиційного клімату держави, розглядаються й аналізуються чинники формування, основні макро-
економічні показники та міжнародні рейтингові оцінки інвестиційної привабливості та інвестиційного клі-
мату, а також вклади прямих інвестицій, прямих іноземних інвестицій, капітальних інвестицій за період 
2015─2017 років. У статті зроблена оцінка інвестиційного клімату в Україні шляхом оцінки ключових фак-
торів. Оцінка проводиться на двох рівнях: факторах, що не залежать від державної політики, і факторах, 
що залежать від неї. У статті наведено інформацію про динаміку основних макроекономічних показників 
України за 2014─2017 роки. Дано аналіз розподілу капітальних вкладень за сферами економічної діяль-
ності. Також наведено розподіл капітальних вкладень за джерелами фінансування. Виявлено причини по-
гіршення інвестиційного клімату країни та шляхи покращення його стану та інвестиційної активності.

Ключові слова: інвестиційна привабливість, інвестиційний клімат, прямі інвестиції, капітальні інвес-
тиції, інвестиційна активність.

В статье раскрываются экономическая сущность и концептуальное понимание инвестиционной при-
влекательности и инвестиционного климата государства, рассматриваются и анализируются фак-
торы формирования, основные макроэкономические показатели и международные рейтинговые оценки 
инвестиционной привлекательности и инвестиционного климата, а также вклады прямых инвестиций, 
прямых иностранных инвестиций, капитальных инвестиций за период 2015─2017 годов. В статье сде-
лана оценка инвестиционного климата в Украине путем оценки ключевых факторов. Оценка проводится 
на двух уровнях: факторах, которые не зависят от государственной политики и зависят от нее. В ста-
тье приведена информация о динамике основных макроэкономических показателей Украины за 2014─2017 
годы. Дан анализ распределения капитальных вложений по сферам экономической деятельности. Так-
же приведено распределение капитальных вложений по источникам финансирования. Выявлены причины 
ухудшения инвестиционного климата страны и пути улучшения его состояния и инвестиционной актив-
ности.

Ключевые слова: инвестиционная привлекательность, инвестиционный климат, прямые инвести-
ции, капитальные инвестиции, инвестиционная активность.

The article is devoted to the study of the state and development of foreign investment into the economy of 
Ukraine. Understanding the terminology that indicates the process of investing is in the article. The article reveals 
the economic essence and conceptual understanding of the investment attractiveness and investment climate of 
the state. In the article examines and analyzes the factors of formation, the main macroeconomic indicators and 
international rating assessments of investment attractiveness and investment climate, as well as contributions from 
direct investment, foreign direct investment, capital investment for the period 2015–2017 years for Ukraine. The ar-
ticle gives a list of factors influencing the quality of the investment environment. In the article make an assessment 
of the investment climate in Ukraine by assessing key factors. The assessment is made on two levels, factors that 
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are independent of state policy and are factors that depend on it. The article contains information on the dynamics 
of key macroeconomic indicators of Ukraine for 2014─2017. The analysis of the distribution of capital investments 
in the spheres of economic activity is given. Also, the distribution of capital investments by sources of financing 
is given. The main source of financing of capital investments is the own funds of enterprises and organizations, 
which made up 70% of investments in 2017. The indicated objective and subjective reasons influenced by affect 
the investment climate. The reasons of deterioration of the investment climate of the country and ways of improv-
ing the state of investment activity are revealed. The article has such a conclusion. In order to improve investment 
attractiveness, a certain number of concrete measures need to be taken. For example, such as the development of 
state infrastructure, the creature new productive assets and innovative technologies. To create new projects for the 
interest of foreign investors and to support the development of small business. To fight corruption, improve the legal 
and information base, reform the judicial system. Particular attention should be paid to risk insurance of investors, 
related to the loss of property and capital.

Key words: investment attractiveness, investment climate, direct investments, capital investments, investment 
activity.

Постановка проблеми. Завдяки пріори-
тету європейського напряму розвитку України 
країна стає активним учасником міжнародної 
інвестиційної діяльності та міжнародного ринку 
інвестицій. Інвестиції є основою суспільного від-
творення. Вони зумовлюють один із напрямів 
зростання виробництва, нові сфери розподілу 
та споживання національного продукту. Одним 
із головних чинників виробництва є капітал, 
який зосереджується там, де найбільш сприят-
ливі умови для отримання більшого прибутку. 
А тому кожна країна зацікавлена в отриманні 
іноземного капіталу і для цього створює сприят-
ливий інвестиційний клімат для інвесторів.

Мета статті полягає у визначенні поточного 
стану інвестиційного клімату в Україні та пер-
спективних напрямів його поліпшення.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Інвестиційний клімат є питанням, що постійно 
моніториться ззовні країни, адже з його допомо-
гою іноземні інвестори вирішують, чи потрібно 
здійснювати інвестиційну діяльність та капі-
тальні вкладення в ту чи іншу країну. Тому 
багато вчених-економістів працюють у напрямі 
дослідження інвестиційного клімату.

Термін «інвестиційне середовище» часто 
є синонімом терміна «інвестиційний клімат». 
Так, вітчизняний науковець А.Б. Гончаров під 
інвестиційним кліматом розуміє сукупність полі-
тичних, правових, економічних і соціальних 
умов, що забезпечують і сприяють інвестиційній 
діяльності вітчизняних та зарубіжних інвесторів 
[1, с. 21]. О.В. Носова під інвестиційним кліма-
том розуміє ступінь сприятливості ситуації, що 
складається в тій чи іншій країні (галузі, регіоні, 
підприємстві), стосовно інвестицій, що могли би 
бути зроблені в країну (галузь, регіон, підпри-
ємство) [2]. О.О. Удалих зазначає, що інвести-
ційний клімат ─ це узагальнена характеристика 
сукупності соціальних, економічних, організа-
ційних, правових, політичних, соціокультурних 
передумов, що визначають привабливість дер-
жави для інвестування [3, с. 203].

Досить велика кількість учених-економіс-
тів розглядали поняття «інвестиційний клі-
мат». Спираючись на визначення поняття 

«інвестиційний клімат» різними науковцями, 
можна дійти висновку, що інвестиційний клі-
мат ─ це сукупність політичних, економічних, 
правових, географічних, соціально-культур-
них умов, які у своїй взаємодії забезпечують, 
впливають та зумовлюють привабливість і 
доцільність інвестиційної діяльності вітчизня-
них та іноземних інвесторів у ту або іншу гос-
подарську систему (економіку країни, регіону, 
корпорації).

Деякі науковці поняття «інвестиційний клі-
мат» ототожнюють із поняттям «інвестиційна 
привабливість», але ці поняття мають різне 
значення. Можливо, для інвесторів інших країн 
вони є тотожними, але для країни-реципієнта 
інвестиційний клімат є більше внутрішнім ста-
ном, що описує загальну ситуацію в країні або 
регіоні, а інвестиційну привабливість краще 
застосовувати до конкретного виду діяльності 
або до підприємства загалом.

Виклад основного матеріалу. Для країн, що 
поставили перед собою завдання економічного 
підйому, важливу роль відіграють питання ефек-
тивного залучення іноземних капіталів. Адже 
вони впливають на розвиток держави загалом, 
а інвестування із-за кордону сприяє об’єднанню 
країн у світовій економіці. 

Для здійснення інвестиційної діяльності в ту 
чи іншу країну інвестор повинен оцінити інвес-
тиційне середовище країни-реципієнта.

Якщо інвестиційний клімат країни сприятли-
вий, то інвестор має мінімальний ризик втратити 
дохід та капітал. Тому він акцентує свою увагу 
на низці факторів, які характеризують інвести-
ційний клімат держави. До них належать орга-
нізаційно-правовий фактор; політичний фактор; 
економічний фактор; характеристика потенці-
алу країни; фінансовий фактор; соціально-куль-
турний фактор; міжнародні відносини; розвиток 
ринкової економіки; загальні умови господарю-
вання. Ці фактори більш детально розгорнуті та 
розглянуті в таблиці 1.

Зробимо оцінку інвестиційного клімату Укра-
їни за допомогою оцінки основних факторів, що 
впливають на формування інвестиційного клі-
мату.
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Оцінка відбувається у двох площинах ─ фак-
тори, що не мають залежності від державної 
політики, та фактори, що від неї залежать. 

1. Зовнішньополітичний стан. 
Політична обстановка після виборів Пре-

зидента України та Верховної Ради, створення 
правлячої коаліції у Верховній Раді та форму-
вання дієздатного Уряду у 2014 році значно 
покращили політичну оцінку України ззовні, але 
на політичну ситуацію України здійснюють нега-
тивний вплив анексія Криму Росією та агресія 
Росії на Сході України.

2. Макроекономічні фактори.
Інвестор, маючи намір інвестувати в країну, 

здійснює аналіз та оцінку її макроекономічних 
показників. Тому для оцінки інвестиційного клі-
мату України проаналізуємо основні макроеко-
номічні показники за останні роки.

Кожен інвестор, який хоче вкласти кошти в 
економіку певної країни, повинен проаналізу-
вати та оцінити макроекономічні показники. 
Отже, для оцінки інвестиційного клімату України 
проведемо аналіз макроекономічних показників 
за 2014─2018 роки.

Таблиця 1
Фактори формування інвестиційного клімату [4]

№ Фактори Ознаки

1 Організаційно-правовий 
─ рівень управління інвестиційною діяльністю на рівні органів 
виконавчої влади;
─ дієва законодавча база.

2 Політичний ─ стабільна політична ситуація в країні;
─ рівень довіри суспільства до влади.

3 Економічний 
─ стан економіки країни;
─ динаміка росту ВВП;
─ розмір внутрішнього та зовнішнього боргів;
─ рівень тіньової економіки.

4 Характеристика 
потенціалу країни

─ наявність трудових, земельних, енергетичних, науково-
технічних ресурсів.

5 Фінансовий 
─ доходність бюджету;
─ розмір відсоткової ставки за кредитами;
─ сума вкладів на душу населення.

6 Соціально-культурний 

─ рівень забезпеченості населення;
─ житлові умови;
─ рівень охорони здоров’я і медичного обслуговування;
─ рівень злочинності;
─ соціальний захист населення;
─ дотримання прав людини.

7 Міжнародні відносини
─ міжнародний рейтинг країни;
─ співпраця з міжнародними організаціями;
─ дотримання норм і правил конвенції та договорів.

8 Розвиток ринкової 
економіки

─ наявність вільної конкуренції;
─ рівень інфляції;
─ наявність ринку збуту;
─ рівень розвитку вільної конкуренції серед підприємств.

9 Загальні умови 
господарювання

─ екологічна безпека;
─ розвиток галузей матеріального виробництва;
─ ступінь зносу основних виробничих засобів.

10 Стан інвестиційного ринку ─ функціонування фондових бірж;
─ наявність інфраструктури тендерів.

11 Статус іноземного 
інвестора

─ режим іноземного інвестування;
─ умови реєстрації іноземних інвестицій і спільних підприємств;
─ наявність вільних економічних зон.

12 Стан фінансово-кредитної 
системи

─ інвестиційна діяльність банків;
─ рівень цієї діяльності;
─ рівень розвитку системи небанківських фінансово-кредитних 
установ. 

13 Рівень розвитку 
інвестиційної сфери

─ рівень розвитку будівельного комплексу;
─ система матеріально-технічного забезпечення інвестицій;
─ умови комплектування обладнання.

14 Інвестиційну активність 
населення 

─ виконання державної програми приватизації;
─ зміна структури форм власності;
─ мотивація дій індивідуальних інвесторів.
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Таблиця 2
Динаміка основних макроекономічних показників України за 2014─2017 роки

Показник Абсолютний показник Абсолютний приріст
2014 2015 2016 2017 2015─2014 2016─2015 2017─2016

ВВП 
номінальний, 

тис. грн
1566728 1979458 2383182 2982920 412730 403724 599738

ВВП реальний, 
тис. грн 1365123 1430290 2034430 2445587 65167 604140 411157

ВВП на душу 
населення, грн

Населення, тис. чол.
43722 42836 42668 42477 ─886 ─168 ─191

Абсолютний показник Абсолютний приріст
35834,0 46210,2 55853,5 70224,3 10376 9642,8 14370,8

Валове 
нагромадження 

основного 
капіталу, 
млн. грн

224327 269422 368691 477376 45095 99269 108685

Експорт, 
млн. грн 770121 1044541 1174625 1430230 274420 130084 255605

Імпорт, млн. грн ─834133 ─1084016 ─1323127 ─1618749 ─249883 ─239111 ─295622
Індекс 

споживчих 
цін, у %

124,9 143,3 112,4 113,7 18,4 ─30,9 1,3

Зовнішній борг, 
млн. дол. США 126 308,0 118 729,0 113 518,0 116 578,0 ─7579 ─5211 3060

Джерело: таблиця побудована авторами на основі даних [5]

З таблиці 2 бачимо, що реальний валовий 
внутрішній продукт із кожним роком збільшу-
ється, але повільно. Порівняно з 2014 роком 
ВВП у 2017-му зріс на 1 080 464 гривні. Це є 
важливим показником для інвесторів. При-
ріст номінального ВВП у 2017 році порівняно з 
2016 становив 599 738 гривень, а за весь дослі-
джуваний період сума номінального ВВП ста-
новить 1 416 192 грн. Це означає, що добробут 
країни зростає.

Більш точним показником оцінки економіч-
ного розвитку та економіки країни вважається 
ВВП на душу населення. У 2014 році ВВП на 
одну особу населення становить 35 834 гривні. 
У 2015 році кількість населення зменшу-
ється до 42 836 осіб, а ВВП збільшується на 
10 376 гривень. У 2017 році ВВП на одну особу 
населення становить 70 224,3. Це свідчить про 
підвищення заробітних плат населення, що в 
свою чергу збільшує податкові надходження до 
бюджету. Тобто матеріальний добробут насе-
лення зростає.

За даними міжнародного рейтингового агент-
ства Moody’s Investors Service, ВВП на душу 
населення в Україні є найменшим з країн СНД. 

Валове нагромадження основного капі-
талу у 2017 році становить 477 376 грн, це 
на 108 685 грн більше, ніж у 2016-му. Валове 
нагромадження основного капіталу має пози-
тивну тенденцію, це приводить до збільшення 
коштів в основних фондах, які створюють новий 
дохід у майбутньому.

Експорт країни має тенденцію до збіль-
шення, а імпорту ─ навпаки. До зниження пото-
ків імпорту привело зростання цін на імпортні 
товари, на імпортну продукцію знизився попит, 
оскільки зріс темп інфляції.

Спостерігаємо коливання індексу споживчих 
цін. Найбільш максимального значення індекс 
споживчих цін досягнув у 2015 році. Він стано-
вив 143,3%. У 2016 році індекс споживчих цін 
знизився на 30,9%. А в 2017 році знову почав 
підвищуватися.

Сума зовнішнього боргу також коливається. 
Найбільшого значення зовнішній борг досягає 
у 2014 році ─ це 126 308 млн. дол. США. Ста-
ном на 2017 рік зовнішній борг становитиме 
116 578 млн. дол. США. Якщо з наступними 
роками він буде збільшуватися, то скоротиться 
платоспроможність країни і зросте загроза 
дефолту. Це негативно вплине на інвестиційну 
привабливість країни. 

Загалом деякі макроекономічні показники 
погіршуються, що не сприяє інвестиційній при-
вабливості. 

3. Правове середовище. 
В Україні державне законодавство зро-

било однакові умови діяльності для інозем-
них та вітчизняних інвесторів. Воно дає необ-
хідні гарантії діяльності для інвесторів, а саме 
застосовує національний режим інвестиційної 
діяльності. Інвестиції в Україні не підлягають 
вилученню з приватної власності осіб у влас-
ність держави. Якщо іноземний інвестор при-
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пиняє свою діяльність, то держава гарантовано 
поверне йому його інвестиції в натуральній 
формі або ж у валюті, в якій він інвестує, без 
сплати мита і у вигляді доходу від інвестицій у 
грошовій або товарній формі. Також держава 
здійснює негайний переказ за кордон прибутків 
та інших коштів в іноземній валюті, тільки якщо 
вони були одержані на законних підставах шля-
хом здійснення інвестиційної діяльності.

4. Податкове оточення. 
Податкова політика держави має вплив на 

інвестиційну діяльність. Є два чинники якості 
податкової системи ─ це рівень ставок податків 
та складність адміністрування. В Україні склад-
ність адміністрування є високою. Податкова 
система України вважається найбільш трудо-
місткою у світі за даними дослідження Світо-
вого банку та аудиторської компанії Price Water 
House Coopers, незважаючи на те, що кількість 
часу, за якого розраховуються та сплачуються 
податки, скоротилася до 356 годин у 2017 році 
порівняно з 2013-м. У 2013 році ця кількість 
дорівнювала 491 годину за рік.

Податкове навантаження загалом вимірю-
ється як відношення надходжень до зведеного 
бюджету з урахування пенсійного та інших соці-
альних фондів, з одного боку, та ВВП ─ з іншого. 

За даними Державного комітету статистики 
України, в 2017 році іноземні інвестори з 76 країн 
світу вклали в економіку України 1,6 млрд дол. 
США. Це на 2,2 млрд дол. США менше, ніж у 
2015-му. Найвищого значення досягає 2016 рік. 
Там вклад прямих іноземних інвестицій (акціо-
нерного капіталу) становить 4,4 млрд дол. США. 
Це проілюстровано на рисунку 1.
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Рис. 1. Вкладення прямих інвестицій 
за 2015─2017 рр. в Україну

Джерело: побудовано авторами на основі даних [6]

Завдяки прямим іноземним інвестиціям від-
бувається позитивний вплив на економічний 
розвиток країни. Відбувається ефективне вико-
ристання ресурсів, що підвищує продуктив-
ність факторів виробництва. Вони впливають 
на матеріальне виробництво, його розвиток, а 
також сферу надання послуг.

Переглянувши динаміку прямих іноземних 
інвестицій на рисунку 2, можна дійти висновку, що 

прямі іноземні інвестиції станом на 31.12.2017 р. 
також зменшуються порівняно з 2015 роком, але 
різниця незначна ─ 0,9 млрд дол. США і станов-
лять 39,1 млрд дол. США.

До таких змін привела політична ситуація в 
країні, тому інвестиційна привабливість погір-
шилася. 

Обсяги капітальних інвестицій досягли мак-
симального рівня у 2017 році. Порівняно з 
2015 роком відбувся значний приріст капіталь-
них інвестицій. Це можна побачити на рисунку 3.
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Капітальні інвестиції 

Рис. 3. Капітальні інвестиції  
за 2015─2017 рр. в Україні

Джерело: побудовано авторами на основі даних [6]

З рисунку 4 «Розподіл освоєних капітальних 
інвестицій за сферами економічної діяльності» 
видно, що провідною сферою економічної діяль-
ності є промисловість. Вона становить 33% капі-
тальних інвестицій. На другому місці сільське, 
лісове та рибне господарство ─ 14%. Будівни-
цтво посідає третє місце освоєних капітальних 
інвестицій (12%), транспорт, складське госпо-
дарство, поштова та кур’єрська діяльність – 9%, 
інше ─ 8%, 7% займає державне управління й 
оборона, обов’язкове соціальне страхування, 
оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотран-
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Рис. 2. Обсяг прямих іноземних інвестицій 
за 2015─2017 рр. в Україні

Джерело: побудовано авторами на основі даних [6]
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спортних засобів і мотоциклів. Інформація та 
телекомунікації й операції з нерухомим майном 
становлять 4%. Найменше значення має фінан-
сова та страхова діяльність ─ всього 2%. Отже, 
можемо дійти висновку, що іноземні інвестори 
вкладають свої кошти в більш розвинені сфери 
економічної діяльності.

Розглянемо таблицю 3 «Розподіл капіталь-
них інвестицій за джерелами фінансування». 

Головним джерелом фінансування капі-
тальних інвестицій залишаються власні кошти 
підприємств та організацій, за рахунок яких у 
2017 році освоєно 69,9% капіталовкладень. 
Частка кредитів банків та інших позик у загаль-
них обсягах капіталовкладень становила 5,3%. 
Завдяки державному та місцевим бюджетам 
освоєно 12,7% капітальних інвестицій. 1,4% 
становить частка коштів іноземних інвесторів 

від усіх капітальних вкладів. Кошти населення 
на будівництво житла становлять 7,8%; 2,9% 
становлять інші джерела фінансування.

У сучасному економічному середовищі оцін-
кою інвестиційного клімату за допомогою рей-
тингу цікавиться переважна більшість міжна-
родних асоціацій та рейтингових агенцій, на й 
які орієнтуються інвестори. 

За дослідженнями «Індексу інвестиційної 
привабливості», які починаючи з 2008 року про-
водить Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА) 
кожні 6 місяців, 34% опитаних бізнесменів очі-
кують поліпшення інвестиційного клімату у 
найближчі півроку. А 48% вважають, що він не 
зміниться, 21,8% інвесторів вважають, що інвес-
тиційний клімат України є привабливим. 

В ЄБА підкреслили, що вже другий рік поспіль 
індекс тримається на рівні вище трьох –це озна-

Таблиця 3
Розподіл капітальних інвестицій за джерелами фінансування

№ Джерело фінансування %
1 Кошти населення на будівництво житла 7,8
2 Кредити банків та інші позики 5,3
3 Власні кошти підприємств та організацій 69,9
4 Кошти місцевих бюджетів 9,2
5 Кошти державного бюджету 3,5
6 Кошти іноземних інвесторів 1,4
7 Інші джерела фінансування 1,9

Джерело: побудовано авторами на основі даних [6].
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Джерело: побудовано авторами на основі даних [6]
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Рис. 5. Топ-10 перешкод для іноземних інвестицій в Україну
Джерело: побудовано авторами на основі даних [8]

чає те, що індекс вийшов з негативної пло-
щини та перейшов у нейтральну (показники 
вище 3 свідчать про позитивні зрушення). Так, 
у 2017 році він становив 3,03, у 2016 ─ 2,85, у 
2015 ─ 2,57 [7].

Рейтинг Doing Business 2018 показує, що 
наша країна зі 190 країн світу займає 76 пози-
цію, а у рейтингу Глобального індексу конку-
рентоспроможності (ГІК) 2017/2018 ─ 81 місце 
із 137.

Рейтинг агентства Moody’s Investors Service 
свідчить про покращення Україною кредитного 
рейтингу. Зі стабільного значення він змінився 
на позитивний.

Аналізуючи дослідження Європейської Біз-
нес Асоціації, які показані на рисунку 5, багато 
бізнесменів бачать високий рівень корупції в 
Україні. Тобто сприятливому інвестиційному клі-
мату України перешкоджає хабарництво. Згідно 
з рисунком 5, корупція посідає перше місце 
серед проблем інвестиційного клімату.

Друге місце займає судова система країни, а 
саме невідповідність норм законодавства між-
народним нормам і рівень його дотримання.

На третьому місці ─ нестабільна валютна і 
фінансова системи. У 2018 році цей показник 
підвищився на 2 сходинки. До цього привела 
подальша співпраця з Міжнародним валютним 
фондом, який є головним кредитором країни та 
значні виплати зовнішнього боргу. 

Четверте місце посідає монополізація ринків 
та становлення влади олігархів, що приводить 
до сильної конкуренції та банкрутства підприєм-
ства взагалі. 

П’ятою перешкодою для вкладів іноземних 
інвестицій є військовий конфлікт з Росією. Ця 

перешкода вже менше загрожує інвестиційній 
діяльності інвесторів. Якщо брати до уваги ситу-
ацію на Сході України у 2018 році, можна дійти 
висновку, що активні військові агресивні дії Росії 
та її колаборантів повільно згасають. СМІ вже 
давно поширюють інформацію про зменшення 
кількості бойових сутичок. 

Не досить прозоре законодавство, репре-
сивні дії правоохоронних органів, обмеження 
на рух капіталу та на валютні операції, складне 
податкове адміністрування, пожвавлення тру-
дової міграції з України, ще процвітаюча контр-
абанда, яка заважає вести легальний бізнес у 
країні, а також відсутність земельно-правової 
визначеності негативно впливають на інвести-
ційний клімат. 

Також є певні дії гілок та представників 
влади, які приводять до зниження інвестиційної 
заохоченості, що негативно відображається на 
інвестиційному кліматі України. Це необґрунто-
ване очікування дефолту з державного боргу, 
політичний тиск на НБУ, небезпека відхилення 
від курсу на демократичні цінності, атаки на 
незалежні антикорупційні інституції, непрозора 
фіскальна політика, побоювання адміністратив-
ного регулювання цін, політичний тиск на неза-
лежні антикорупційні органи.

Для створення сприятливого інвестиційного 
клімату держава застосовує такі типи регулю-
вань, як податкове, фінансово-кредитне, анти-
монопольне тощо. Це дає можливість суб’єктам 
економічної діяльності отримувати прибуток 
від своєї діяльності, що приведе до збільшення 
доходів до бюджетів та створення робочих місць. 

Для того щоб покращити стан інвестиційного 
клімату в Україні, потрібно організувати більш 
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Рис. 6. Дії влади, що сприятимуть залученню інвестицій
Джерело: побудовано авторами на основі даних [8]

ефективну роботу Антикорупційного суду та 
особливо провести реформу судової системи.

На думку деяких досвідчених підприємців 
Європейської Бізнес Асоціації, потрібно роз-
вивати та втілювати інновації, ввести другий 
рівень обов’язкового накопичувального пенсій-
ного страхування. Особливу увагу необхідно 
приділити страхуванню ризиків інвесторів, що 
відносяться до втрати майна і капіталу.

Натепер для покращення інвестиційного клі-
мату потрібно вдосконалити правову та органі-
заційну базу. Тому уряд країни приймає закони 
для підвищення дієздатності механізмів забез-
печення сприятливого інвестиційного клімату. 
Наприклад, 1 січня 2017 року набув чинності 
Закон України «Про внесення змін до Податко-
вого кодексу України щодо покращення інвести-
ційного клімату в Україні». Згідно з цим законом 
передбачається контроль усіх баз даних Мініс-
терством Фінансів. Також планується реалізація 
електронного кабінету платника податків. Це 
надасть доступ до всієї податкової інформації 
про платника.

На рисунку 6 у баловому еквіваленті визна-
чені дії влади, що сприятимуть залученню інвес-
тицій на думку іноземних інвесторів. 

Серед позитивних рішень найвищі позиції 
отримали рішучі кроки у боротьбі із корупцією, 

перезапуск судової системи та відчутний про-
грес у відділенні політики від бізнесу.

Висновки. Отже, інвестиційний клімат ─ це 
сукупність політичних, економічних, правових, 
географічних, соціально-культурних умов, які 
у своїй взаємодії забезпечують, впливають та 
зумовлюють привабливість і доцільність інвес-
тиційної діяльності вітчизняних та іноземних 
інвесторів у ту або іншу господарську систему 
(економіку країни, регіону, корпорації).

Зробивши аналіз факторів формування, 
основних макроекономічних показників та 
міжнародних рейтингових оцінок інвестицій-
ної привабливості та інвестиційного клімату, а 
також вкладів прямих інвестицій, прямих іно-
земних та капітальних інвестицій за період 
2015–2017 років, можна дійти висновку, що 
інвестиційний клімат України на сучасному етапі 
несприятливий.

Для покращення інвестиційної привабливості 
потрібно зробити певну кількість конкретних 
заходів, таких як розвинення інфраструктури 
держави, виробничих фондів та інноваційних 
технологій. Створювати нові проекти для заці-
кавлення іноземних інвесторів та підтриму-
вати в розвитку малий бізнес. Побороти коруп-
цію, покращити правову та інформаційну базу, 
судову систему.
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