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Досягнення стабільного економічного зростання в Україні є 

пріоритетним завданням та найбільш гострою сучасної 

проблемою. Найбільш вагомим фактором безпосереднього 

впливу на динаміку економічного розвитку належить  

інвестиціям та активізації інвестиційної діяльності, яка здатна 

забезпечити якісне економічне зростання в державі.  

Для активізації інвестиційної діяльності важливе значення 

має інвестиційний клімат в країні. Інвестиційний клімат в 

Україні не можна віднести до достатньо сприятливого. За даними 

Державного агентства України з інвестицій та інновацій, 

переважна більшість міжнародних рейтингових агенцій, на 

висновки яких орієнтуються потенційні інвестори, оцінюють 

інвестиційний і діловий клімат в нашій країні як непривабливий 

або низькопривабливий. Інвестиційна привабливість 

визначається по загальному інвестиційному клімату в країні, 

умовами проведення зовнішньої економічної діяльності, у тому 

числі правовими, митними.  
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Іноземні інвестиції залежать від інвестиційному клімату  та 

стимулюють темпи зростання національної економіки, 

впровадження сучасних технологій, техніки, обладнання, 

створюють додаткові робочі місця, посилюють 

конкурентоспроможність вітчизняної економіки. Тенденції зміни 

залучення іноземних інвестицій в економіки характеризуються 

скороченням, так, наприклад, частка інвестування з боку 

іноземних інвесторів у 2015 р. порівняно з 2014 р. з боку 

іноземних інвесторів скоротилася на 24,4%.  

За індексом інвестиційної привабливості (International 

Business Compass), розрахованого міжнародною консалтинговою 

мережею BDO Україна не займає високих позицій: в 2015 р., 

Україна посіла 89 місце  зі 174 країн і покращила  свій  показник  

на  20 позицій в порівнянні з попереднім роком (109 місце). В той 

же час у 2018 році Україна посіла 131  місце і підняла свій 

рейтинг на 3 позиції порівняно з минулим роком [1, 2, 3].  

Однак економічна  та  політична  ситуація, яка склалася 

сьогодні в державі значно ускладнює інвестиційну діяльність і 

негативно впливає на поведінку як закордонних, так і 

вітчизняних інвесторів. Інвестиційний процес в Україні 

характеризується відсутністю стабільності та значною 

залежністю обсягів капітальних інвестицій від зовнішніх та 

внутрішніх факторів.  

До факторів інвестиційної привабливості України 

відносяться таки показники як рівень корупції, 

конкурентоспроможності країни, регіонів та її галузей, умови 

веденні бізнесу, економічної свободи протягом останніх років 

міжнародні оцінки щодо України за всіма індексами і рейтингами 

погіршувалися (таблиця) [1, 2, 3]. Збільшення обсягів вітчизняних 

та іноземних інвестицій є важливою передумовою поступового 

відновлення економічного зростання шляхом формування 

сприятливого інвестиційного клімату в Україні, який забезпечить 
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належні нормативно-правові гарантії іноземним і вітчизняним 

інвесторам, сприятливі умови для розвитку бізнесу. 
 

Таблиця – Місце України у міжнародних рейтингах 

Показник 
Початок 

2010 р. 

Початок 

2012 р. 

Початок 

2014 р. 

Початок 

2016 р. 

Початок 

2018 р. 
Пояснення 

Корупційний 

рейтинг 

організації 

118 

(з 180) 

118 

(з 180) 

142 

(з 175) 

132 

(з 176) 

120 

(з 180) 

Показує оцінку 

рівня корумпова-

ності управління 

економікою 

Рейтинг 

ведення 

бізнесу 

118 

(з 179) 

145 

(з 181) 

112 

(з 180) 

83 

(з 180) 

71 

(з 190) 

Враховується 

легкість реєстрації, 

ліцензування, 

отримання кредиту 

Рейтинг 

конкуренто 

спроможності 

46 

(з 55) 

46 

(з 55) 

76 

(з 144) 

85(з 

138) 

81(з 

140) 

Оцінюється стан 

економіки, 

ефективність 

уряду, 

інфраструктура 

Індекс 

економічної 

свободи 

 

125 

(з 161) 

159 

(з 179) 

155 

(з 178) 

162 

(з 180) 

160 

(з 186) 

Враховується 

свобода вибору 

виду діяльності, 

захист прав 

власності 
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