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 Для розвитку економіки будь-якої країни необхідні інвестиції, що забезпечуватимуть відтворення 
спожитих ресурсів та розширене відтворення. За умови нестачі власного капіталу постає задача пошуку 
інших джерел фінансування, найбільш поширеним серед яких виступає іноземний. За даними 
Державної служби статистики України спостерігається стійка тенденція: головним інвестором 
залишається Кіпр (у 2017р. його частка від загального обсягу інвестицій з країн ЄС складає 36%). 
Наступною країною після Кіпру є Нідерланди, частка прямих інвестицій якої складає 23%. Після неї 
йдуть країни з меншою часткою інвестицій: Велика Британія – 7,8%, Німеччина – 6,5%, Франція – 4,8%, 
Австрія – 4,8%, Люксембург 3,5% та інші. Таким чином, загальна сума інвестицій до України з країн ЄС 
складає 16674,1 млн. дол. США. Базуючись на даних державної служби статистики України станом на 
01.10.2017 р. можна зазначити такі основні напрямки інвестування, як: установи та організації, що 
здійснюють фінансову та страхову діяльність – 25,8%  та підприємства промисловості – 27,3 %[1]. 

 Вивчаючи зазначені дані в динаміці можна виявити, що Україна стала більш привабливою для 
закордонних інвесторів, оскільки обсяг інвестицій в порівнянні з аналогічним періодом попереднього 
року зріс на 3%. Також це пояснює той факт, що Україна в рейтингу Doing Business 2018 року зайняла 
76 позицію зі 190 країн світ, на що вплинули такі показники, як легкість отримання дозволу на 
будівництво, зменшення ставки ЄСВ та ін. Окрім того, у рейтингу Глобального індексу 
конкурентоспроможності (ГІК) 2017/2018 Україна зайняла 81 місце серед 137 країн світу, тобто 
піднялась в рейтингу на 4 позиції в порівнянні з попереднім роком [2]. Зазначені тенденції свідчать про 
позитивні зміни в економіці України і в подальшому будуть сприяти залученню іноземних інвестицій. 

Незважаючи на позитивну тенденцію щодо місця України у міжнародних рейтингах, країна все одно 
має ряд проблем, які негативно впливають на її інвестиційну привабливість. До них можна віднести 
наступні: корупція, політична нестабільність, постійні зміну у законодавчу базу та її неузгодженість, 
інфляція, низький рівень розвитку інфраструктури, військові дії на сході країни, непрозорість власності 
тощо [3]. Саме ці причини стають вирішальними для потенційних інвесторів, оскільки зазначені 
проблеми впливають на імідж країни в цілому. Тому для подальшого покращення інвестиційного клімату 
України актуальним залишається питання вдосконалення правової та організаційної бази задля того, 
щоб підвищити конкурентоспроможність промисловості та інших галузей економіки, а також надати 
змогу інвесторам бути впевненими в захищеності їх права власності. 

На сьогоднішній день питаннями вирішення проблем, що стосуються інвестування, займається 
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. З метою збільшення обсягу прямих іноземних 
інвестицій розробляється цілий комплекс заходів щодо створення законодавчої бази, яке визначає 
гарантії діяльності для інвесторів, а  також визначає засади державно-приватного партнерства [2]. 

Проведене дослідження надає підстави стверджувати, що на даний час в Україні створені 
відповідні умови задля подальшого підвищення рівня привабливості вітчизняної економіки для 
іноземних інвесторів, однак паралельно з цим існують проблеми, які негативно впливають на цей 
показник. Тому задля покращення інвестиційного клімату України пропонуємо наступні заходи: 

 розробка стратегії і плану підвищення інвестиційної привабливості України у регіональному 
розрізі, яка має включати в себе складання інвестиційних пропозицій і проектів місцевими органами 
влади задля залучення іноземних інвесторів. Вважаємо, це надасть змогу більш коректно відтворити 
необхідні завдання для покращення інвестиційного клімату, оскільки буде акумульована достовірна 
інформація з кожної територіальної одиниці країни;  

 посилення відповідальності органів виконавчої влади і місцевого самоврядування за вчинення 
корупційних дій, а також створення заходів для підвищення прозорості дій органів судової влади, що 
сприятиме зростанню рівня довіри як вітчизняних, так і іноземних інвесторів; 

 проведення тренінгів, он-лайн курсів, створення систематизованої нормативно-правової бази, 
що допоможуть готувати власникам підприємств інвестиційні пропозиції та проекти для їх подальшого 
подання іноземним інвесторам.  
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