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З часу становлення незалежності України науковці акцентують свою увагу на створенні ефек-
тивної системи для залучення прямих іноземних інвестицій. З ряду міжнародних рейтингів, можна по-
бачити, що Україна знаходиться серед країн з непривабливим інвестиційними кліматом.

За січень-вересень 2016 року було залучено 6 млрд 573,8 млн грн. (без урахування Криму, 
Севастополя та частини зони АТО), що на 1,93 % більше, аніж за цей самий період 2015 року. Дані ін-
вестиції були залучені зі 125 країн світу. В таблиці наведено десяток країн, які інвестують в Україну і  
на які припадає близько 83,0 % від загального обсягу залучених коштів.

Таблиця 1  Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал) з країн світу  
в економіці України1  за січень-вересень 2015 та 2016 рр.

Країна-інвестор Обсягу прямих інвестицій, 
млрд. дол., 2015 р.

Обсягу прямих інвестицій, 
млрд.

дол., 2016 р

Темп приросту ПІІ, % 

Кіпр 11,7 11,0 -6,0

Нідерланди 5,6 5,0 -10,7

Німеччина 5,4 5,4 0,0

Російська Федерація 3,3 4,6 39,4

Австрія 2,4 2,6 8,3

Велика Британія 1,8 1,9 2,7

Віргінські Острови (Брит.) 1,7 1,8 5,9

Франція 1,5 1,5 0,0

Швейцарія 1,3 1,5 15,4

Італія 0,9 1,2 15,3
1 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастопо-

ля,  частини зони проведення антитерористичної операції. Складено автором на основі джерела [1].

Слід зауважити, що близько половини ПІІ, котрі інвестуються в Україну – це ті ж самі гроші, 
які були раніше виведені в офшори. З основних інвесторів України значний приріст показника ПІІ про-
слідковується у Росії.

Основними факторами, що впливають на інвестиційний клімат країни є: організаційно-
правовий, політичний, економічний фактори та характеристика потенціалу країни [2]. Проаналізував-
ши їх, стає очевидно, що Україна має ряд наступних проблем, які стримують покращення інвестицій-
ного клімату: недосконала податкова система та непрозорість судової системи, значна частка тіньо-
вої економіки, низький рівень захисту інвесторів, внутрішні політичні та інші.

Щодо головних переваг, які дозволять Україні посісти передові місця серед країн Європи в 
залученні ПІІ, то це дешева робоча сила, достатня забезпеченість природними ресурсами та вигідне 
економіко-географічне положення.

Для об’єктивної оцінки індексу інвестиційної привабливості як України, так і інших країн сві-
ту використовується методика ЄБА. Згідно даного рейтингу України посідає найнижчі місця за всю іс-
торію проведення дослідження. Це спостерігається ще з 1-го кварталу 2010 року і до сьогоднішньо-
го дня [3]. На підставі відповідей з опитування топ-менеджерів компаній-членів ЄБА, було виявле-
но основні причини, котрі знижують довіру інвесторів до України. Серед них: нульовий темп реформ, 
відсутність будь-яких системних зрушень, прояви корупції на всіх рівнях. 

ПІІ є дієвим ресурсом функціонування і розвитку економіки. Всі зусилля держави мають бути 
спрямовані на забезпечення сприятливих умов національного і міжнародного бізнесу. Треба робити 
реальні реформи, вибрати головні напрямки економіки та зробити на них акцент, прибрати всіх ко-
румпованих чиновників з низів до верхів.
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