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Матюк Т. В., Полуяктова О. В. Інвестиційна привабливість у сучасних реаліях економіки України
У статті визначено сутність поняття «інвестиції» та особливості формування інвестиційної привабливості. Проаналізовано поняття «інвести-
ційна привабливість». Зазначено, що на формування інвестиційної привабливості країни впливає безліч факторів. До уваги беруться такі фактори: 
політичні, географічні, історичні, культурні, правові, соціально-економічні, організаційні, фінансові, динаміка макроекономічних показників, наяв-
ність чи відсутність природних ресурсів, демографічна ситуація, рівень розвитку законодавчої бази, фіскальна політика, прозорість і стабільність 
економічної системи. Виявлено ряд фінансово-економічних передумов, які детермінують можливість та ефективність інвестування. Обґрунто-
вано, що хоча в Україні постійно здійснюються заходи щодо покращення інвестиційного клімату, негативні оцінки експертів та науковців вказу-
ють на недосконалість існуючої системи, що і спричиняє дефіцит інвестиційних активів. Зазначено, що однією з найголовніших умов економічного 
зростання країни є процес залучення інвестицій, який потребує наявності сприятливого інвестиційного клімату в державі. Негативна тенденція 
інвестиційних надходжень до країни зумовлена недостатньою розвиненістю факторів, які формують інвестиційний клімат. Досліджено основні 
принципи державного стимулювання інвестиційної привабливості країни. Зазначено, що на даному етапі розвитку економіки для України акту-
альним залишається питання підвищення ефективності інвестиційного процесу в державі. На жаль, на даний момент існує дуже багато причин 
недостатньої інвестиційної привабливості нашої країни. Зазначено, що політика українського уряду має бути спрямована на створення чіткої та 
реальної стратегії соціально-економічного розвитку країни, побудованої на аналізі реального економічного стану країни та наявних у ній ресурсів.
Ключові слова: інвестиції, економіка, інвестиційна привабливість, економічна нестабільність, державне регулювання.
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Matiuk Т. V., Poluiaktova O. V. Investment Attractiveness in the Current Realities of the Ukrainian Economy
The article defines the essence of the concept of «investment» and the features of the formation of investment attractiveness. The concept of «investment 
attractiveness» is analyzed. It is noted that the formation of the investment attractiveness of the country is influenced by immense number of factors. The fol-
lowing factors are taken into account: political, geographical, historical, cultural, legal, socioeconomic, organizational, financial, dynamics of macroeconomic 
indicators, the presence or absence of natural resources, the demographic situation, the level of development of the legislative framework, fiscal policy, trans-
parency and stability of the economic system. A number of financial and economic prerequisites that determine the possibility and efficiency of investment 
are identified. It is substantiated that although measures are constantly being taken in Ukraine to improve the investment climate, negative assessments of 
experts and scientists indicate the imperfection of the existing system, which leads to a shortage of investment assets. It is noted that one of the most important 
conditions for the country’s economic growth is the process of attracting investments, which requires a favorable investment climate in the State. The nega-
tive tendency of investment revenues to the country is caused by insufficient development of factors that form the investment climate. The basic principles of 
government stimulation of investment attractiveness of the country are examined. It is noted that at the current stage of economic development, the issue of 
increasing the efficiency of the investment process in the country remains relevant for Ukraine. Unfortunately, at the moment there are many reasons for the 
insufficient investment attractiveness of our country. It is said that the policy of the Ukrainian government should be aimed at creating a clear and real strategy 
for the socioeconomic development of the country, based on an analysis of the real economic situation and the resources available in the country.
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Глобалізація світогосподарських зв’язків приво-
дить до диверсифікації форм і напрямків між-
народної конкуренції, методів боротьби за во-

лодіння та контроль над технологічними, трудовими, 
інтелектуальними та природними інвестиційними ре-
сурсами. Все більшого значення набуває формування 
оптимальної структури економіки з переважанням у 
ній частки послуг, наукомісткої та високотехнологіч-
ної продукції. В умовах глобалізації домінуючі позиції 
займають країни, які активно беруть участь у міжна-
родному науково-технічному й інформаційному об-
міні, володіють розвиненою інфраструктурою, висо-
кокваліфікованою робочою силою, що, своєю чергою, 
створює умови для накопичення достатньої кількості 
капіталу та його вільного переміщення. 

Відомо, що високі темпи економічного зростан-
ня будь якої країни можуть бути забезпечені лише за 
умов збереження соціально-політичної стабільності в 
даній країні. Останні події дуже дестабілізували еко-
номіку України, призвели до її глибоких структурних 
деформацій. Війна на території України, політична 
й економічна нестабільність викликали скорочення 
обсягів інвестиційних надходжень до країни, зокре-
ма через відсутність гарантій безпеки для інвесторів, 
високий ступінь ризику та невизначеності. Але ж  
у сучасних умовах Україна неспроможна забезпечи-
ти соціально-економічний розвиток за рахунок влас-
них фінансових ресурсів і потребує притоку капіталу.  
А отже, формування сприятливого інвестиційного 
клімату є одним зі стратегічних завдань, що стоять 
перед державою, від реалізації якого залежить мож-
ливість стабілізації національної економіки та її по-
дальший соціально-економічний розвиток.

Пошук шляхів розвитку, які сприятимуть еко-
номічному зростанню, інвестиційній привабливості 
та підвищенню конкурентоспроможності є основною 
проблемою управління економікою будь-якої держави. 

 Питання інвестицій та інвестиційної привабли-
вості є предметом дослідження багатьох вітчизняних 
і зарубіжних вчених-економістів, а саме: І. О. Блан- 
ка, О. Я. Базилінської, Т. В. Майорової, К. М. Кра-
маренка, Н. М. Пилипенка, У. Шарпа, Дж. Гітмана,  
Дж. Кейнса та інших. 

На даному етапі важливим залишається ви-
значення можливостей залучення інвестиційного 
капіталу в економіку та найдоцільнішого його вико-
ристання задля створення сприятливих умов для по-
дальшого соціально-економічного розвитку. Одним 
із основних завдань є дослідження розвитку інвести-
ційного потенціалу України.

Разом із цим, важливим залишається визначен-
ня основних проблем, які перешкоджають залученню 
інвестицій до національної економіки, а також по-
дальших перспектив розвитку її привабливості.

Україна – надзвичайно перспективна та могут-
ня держава. Її географічне положення сприяє інвес-
тиційним потокам завдяки близькості як до Європи, 

так і до Центральної Азії. Чорноморські порти, які не 
замерзають і дозволяють транспортувати вантажі з 
південних і північних країн, із країн Балтії до Чорного 
моря і далі – на Близький Схід. До цього можна дода-
ти, безперечно, і сухопутні кордони з 8 країнами [1]. 

Дослідження інвестиційної діяльності завжди 
займали одне з провідних місць в економічній науці. 
У західній літературі термін «інвестиції» розглядав-
ся як поєднання двох аспектів: ресурсів (капітальних 
цінностей) і вкладень (витрат). Найбільш очевидно 
такий підхід відображається в роботах Дж. М. Кейн-
са [2]. Загалом інвестиції визначаються як процес 
перетворення ресурсів у витрати, результатом чого 
є одержання економічного ефекту (доходу). Сучасна 
економічна теорія трактує дане поняття як процес 
вкладення капіталу з метою подальшого його збіль-
шення. Закон України «Про інвестиційну діяльність» 
(ст. 1) визначає інвестиції як усі види майнових та ін-
телектуальних цінностей, що вкладаються в об’єкти 
підприємницької та інших видів діяльності, у резуль-
таті якої створюється прибуток (дохід) або досяга-
ється соціальний ефект [4].

 С. В. Мочерний у своїх працях трактує інвестиції 
як «довготермінові вкладення капіталу в різні сфери та 
галузі народного господарства всередині країни та за 
її межами з метою привласнення прибутку» [5, c. 13].

Говорячи про «інвестиційну привабливість», 
слід зазначити, що в економічній літературі немає чіт-
кого визначення даного поняття. Вперше даний тер-
мін почали використовувати у 80–90-х роках ХХ ст.  
у СРСР. Сутність даного поняття розкривалась як до-
цільність вкладення вільних коштів у певний об’єкт 
[6]. Поняття «інвестиційна привабливість» викорис-
товується в науковій літературі для визначення до-
цільності здійснення інвестицій у той чи інший про-
єкт, визначення ефективності розміщення ресурсів 
та вибору альтернативних варіантів здійснення [8]. 
Також поняття «інвестиційна привабливість» пояс-
нюється як економічна або комерційна ефективність 
інвестування в той чи інший об’єкт або як доцільність 
вкладення коштів з точки зору соціально-економіч-
ного розвитку певної території. 

На формування інвестиційної привабливос-
ті країни впливає безліч факторів. Загалом 
інвестиційна привабливість держави харак-

теризується станом інвестиційного клімату країни, 
рівнем розвитку інвестиційної інфраструктури та 
можливістю залучення інвестиційних ресурсів та ін-
ших факторів, які впливають на формування дохід-
ності інвестицій і виникнення інвестиційних ризиків. 
А отже, рівень інвестиційної привабливості визначає 
ефективність соціально-економічного розвитку еко-
номіки загалом. 

Згідно з даними об’єднаної конференції ООН, 
існує дві групи факторів, які впливають на інвести-
ційну привабливість країни: макроекономічні та по-
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літичні фактори; корпоративні та суспільно-природ-
ничі фактори.

До макроекономічних факторів відносять ціни 
на сировину, глобальні зміни фінансової системи, не-
визначеність у геополітичному сенсі, заборгованість 
країн, регіональні угоди (TTP, ТТІП, RCEP), стан еко-
номіки Європейського Союзу, Азії та США тощо.

Корпоративні фактори визначаються рівнем 
цифровізації економіки, урбанізації, безпеки на енер-
гетичному рівні, кліматом, наявністю пандемій та кі-
берзагроз. 

Проте більшість науковців все ж виділяють 
чотири види факторів, які впливають на інвести-
ційну привабливість країни, серед яких є фактори 
об’єктивного та суб’єктивного характеру: 
 інституціональні (політична стабільність на 

рівні держави та на міжнародному рівні, стан 
національного законодавства, інвестиційна 
політика держави, рівень державного втру-
чання в економічні процеси, ступінь законо-
давства в питаннях захисту інтелектуальної 
власності, менталітет);

 економічні (стан економіки в цілому, темпи 
зростання ВВП, стан фондового та фінансово-
го ринків, стан інвестиційного ринку, стан по-
даткової системи, інформаційна відкритість і 
вартість робочої сили); 

 соціально-психологічні (кваліфікованість ро-
бочої сили, рівень освіти населення, соціаль-
ний розвиток, ступінь залучення населення до 
політичних процесів, рівень криміногенності 
в державі);

 інфраструктурні (географічне положення 
країни, рівень розвитку транспортної інфра-
структури, а також соціальної ринкової та ін-
ституційної інфраструктури). 

Говорячи про інвестиційну привабливість Украї-
ни, слід зазначити, що у країні є безліч факторів, 
які позитивно впливають на інвестиційну при-

вабливість. Зокрема, країна має гарне геополітичне 
розміщення, володіє наявністю великої кількості 
природних ресурсів, має досить розвинений внутріш-
ній ринок, велику кількість дешевих і кваліфікованих 
робочих кадрів, досить розвинену телекомунікаційну 
інфраструктуру тощо.

Проте існує і досить значна кількість факторів, 
які негативно впливають на інвестиційну привабли-
вість. Починаючи з 2014 р. у країні спостерігається 
процес ескалації воєнного конфлікту. Також існує 
безліч проблем, пов’язаних з нестабільністю законо-
давства та економічною ситуацією загалом. Система 
державного управління характеризується бюрокра-
тизацією та корумпованістю. Високий рівень інфляції 
та недостатній розвиток ринкової інфраструктури,  
а також невідпрацьований механізм страхування іно-
земних інвестицій створюють несприятливі умови 
для активізації інвестиційної діяльності в країні. 

Залишається важливим проведення урядом краї-
ни низки заходів, які будуть зосереджені на поліпшен-
ні інвестиційної привабливості підприємств України. 
У даному випадку можливість позитивних зрушень у 
цьому питанні залежить від позитивної динаміки ма-
кроекономічних показників, стабілізації курсу націо-
нальної валюти та ефективної політики уряду.

Політичні фактори визначають ділове середо-
вище країни та можливості одержання ключових ре-
сурсів. 

Розглянемо фактори та умови формування ін-
вестиційної привабливості України (рис. 1).

Отже, країна має низку можливостей для під-
вищення інвестиційної привабливості. Але, 
незважаючи на наявні можливості, існують 

проблеми, які загрожують подальшому економічно-
му розвитку країни. Серед ключових проблем, які 
чинять влив на інвестиційну привабливість країни, 
можна назвати тіньову економіку, державний борг, 
корупцію, недостатньо розвинуте інституційне се-
редовище та макроекономічну нестабільність. 

Виявлення сильних і слабких сторін дозволяє 
виявити необхідність реалізації заходів, які спрямо-
вані на подолання недоліків і створення більш ши-
роких можливостей для підвищення конкурентних 
переваг країни [12]. Своєю чергою, використання 
існуючих можливостей надасть змогу реалізувати 
наявний інноваційний і людський потенціал і стане 
передумовою поступового посилення конкурентних 
позицій України й адаптації національної економіки 
до глобальних трансформацій [13].

На жаль, сучасний інвестиційний клімат Украї-
ни не є сприятливим для капіталовкладень. Навіть 
такі чинники, як природні ресурси, виробничий ре-
сурс, наявність дешевої та досить кваліфікованої ро-
бочої сили, відносно високий науково-технічний по-
тенціал не приваблюють інвесторів. Теперішній стан 
інвестиційного клімату не дає позитивних тенденцій 
на швидке оздоровлення економіки України. Саме 
тому актуальними залишаються питання щодо по-
ліпшення інвестиційного потенціалу країни та стану 
інвестиційної привабливості.

Аналізуючи інвестиційну привабливість Украї-
ни, наразі не можна говорити про високі показники 
даного індексу. Результати проведеного аналізу свід-
чать про те, що в Україні мають місце проблеми, які 
змушують інвесторів скорочувати обсяги інвестицій, 
виводити свій капітал з економіки країни, інвестува-
ти менше, ніж раніше [15, с. 156]. Інвестори зазнача-
ють, що умови ведення бізнесу в Україні є не досить 
сприятливими. Рейтинг легкості ведення бізнесу 
«Doing Business» зазначає, що у 2020 р. Україна посіла 
64 місце серед 190 держав [16].

 За результатами досліджень Європейської Біз-
нес-Асоціації, на початку 2019 р. індекс інвестицій-
ної привабливості України знизився до 2,85 бала за 
5-бальною шкалою, що відповідало рівню 2016 р. [17]. 
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Рис. 1. Фактори й умови формування інвестиційної привабливості України
Джерело: складено авторами на основі [1–19].

У другій половині 2019 р. індекс інвестиційної прива-
бливості максимально наблизився до нейтрального 
показника та склав 2,95 бала з 5 можливих. 

Проте 2020 р. охарактеризувався стрімким па-
дінням даного індексу до 2,51 бала з 5 можливих і на 
сьогодні продовжує перебувати в негативній площині.

Загалом, до чинників формування інвестицій-
ного клімату країни слід віднести такі: 
 рівень розвитку продуктивних сил та інвести-

ційного комплексу; 
 політичне та правове середовище; 
 рівень розвитку фінансово-кредитної сис-

теми (інвестиційна політика Національного 
банку, діяльність комерційних банків тощо); 

 імідж країни як іноземного інвестора (наяв-
ність ВЕЗ, режим іноземного інвестування 
тощо); 

 інвестиційна активність населення (відно-
сини власності в державі, стан ринку неру-
хомості, стабільність національної валюти 
тощо) [19, с. 66].

Отже, економічна нестабільність нашої держа-
ви передусім спричинена розбалансованістю еконо-
мічної системи та невизначеністю розвитку ключо-
вих економічних процесів, що сповільнює активність 
у сфері інвестиційної діяльності.

На сучасному етапі економічна глобалізація 
є головною тенденцією розвитку світової 
економіки. Однією з ключових складових 

інтеграційних процесів, які відбуваються у світовій 
економіці, є іноземне інвестування. Даний процес чи-
нить неабиякий вплив на напрями та масштаби соці-
ально-економічної політики країн і надає можливість 
акумулювати рух капіталу на міжнародному рівні,  
а також створювати умови для економічного зрос-
тання в усьому світі. 

Основою державного регулювання інвести-
ційного процесу в нашій країні є введення нових і 
вдосконалення вже існуючих законодавчих і норма-
тивно-правових підвалин, процес децентралізації 
управління інвестиційними процесами та комплекс-
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не фінансування інвестицій, які направлені на інвес-
тиційно-інноваційний розвиток підприємств, особ-
ливо пріоритетних галузей вітчизняної економіки, 
стратегічних виробництв, депресивних територій і 
конкурентних та імпортозамінних товарів і продукції 
на експорт.

Таким чином, до основних принципів держав-
ного регулювання інвестиційної діяльності 
слід віднести: 

 підвищення ролі та збільшення частки влас-
них джерел інвестування національної еконо-
міки; 

 удосконалення законодавчої та нормативно-
правової бази щодо поліпшення інвестицій-
ного клімату та інвестиційної привабливості; 

 забезпечення позитивних інноваційних мі-
кроструктурних зрушень; 

 послідовна децентралізація інвестиційного 
процесу; 

 збільшення частки власних коштів суб’єктів 
господарювання у фінансові інвестиційні 
проєкти; 

 фінансування інвестиційних проєктів дер-
жавних цільових програм; 

 надання переваг технічному переобладнанню 
та реконструкції діючих підприємств; 

 здійснення державними організаціями конт-
ролю за цільовим використанням централізо-
ваних інвестицій; 

 запровадження системи страхування інвести-
цій; 

 розширення джерел фінансування інвести-
ційних проєктів; 

 перехід від бюджетного фінансування до ін-
вестиційного кредитування інвестиційних 
про єктів; 

 обов’язкова державна експертиза інвестицій-
них програм і проєктів; 

 розміщення централізованих капітальних 
вкладень на конкурентній основі; 

 виділення державних коштів для реалізації 
державних пріоритетів; 

 підвищення ролі та збільшення частки влас-
них джерел інвестування національної еконо-
міки.

Державне регулювання економіки відбувається 
за рахунок адміністративно-правового регулювання 
інвестиціями, непрямого втручання в інвестиційну 
діяльність і за рахунок здійснення контролю за за-
конністю здійснення інвестиційної діяльності всіма 
учасниками інвестиційного процесу та інвесторами. 
Загальне економічне зростання можливе лише за 
умов активізації інвестиційних процесів у всіх галу-
зях народного господарства та соціальній сфері.

Забезпечення інтенсивного економічного зрос-
тання та розвитку соціальної сфери є дуже складним і 

багатогранним процесом, реалізація якого неможли-
ва без гідного державного сприяння розвитку інвес-
тиційної діяльності. 

Проте на сьогодні ситуація в країні свідчить про 
несприятливий інвестиційний клімат, який виклика-
ний недосконалою законодавчою базою, слабо розви-
неними фондовим ринком і фінансово-кредитною та 
бюджетною системами, потужним податковим тис-
ком, неефективним використанням амортизаційних 
відрахувань, а також низьким рівнем трансформації 
заощаджень населення в інвестиції, що, своєю чер-
гою, спричиняє відплив вітчизняних грошових ре-
сурсів за межі країни та не дає змоги залучати інозем-
ні інвестиції в національне господарство, його галузі 
й окремі виробництва [19, c. 5].

Отже, ключовими напрямами політики у сфері 
інвестування мають стати: 
 створення об’єктивного аналізу економічних 

процесів у країні шляхом вироблення загаль-
них критеріїв та показників оцінки під час 
проведення рейтингів; 

 регіональне стимулювання інвестиційної ді-
яльності загалом шляхом виявлення ключо-
вих проблем і можливостей регіону; 

 надання інвесторам, які інвестують у пріори-
тетні галузі, додаткових пільг (податкових і 
митних); 

 збільшення витрат у людський капітал задля 
подальшого розвитку конкурентоспромож-
ності національної економіки; 

 створення вільних економічних зон на те-
риторії України (переважно у формі вільних 
митних зон і зон експортного виробництва); 

 впровадження спільних інноваційно-інвести-
ційних проєктів з країнами СНД задля вдо-
сконалення інвестиційного клімату; 

 розвиток співробітництва України з провід-
ними міжнародними фінансовими організаці-
ями, формування привабливого іміджу країни 
на світових ринках капіталів.

Таким чином, ураховуючи всі позитивні та нега-
тивні моменти щодо державного регулювання україн-
ської економіки, можна дійти висновку, що політика 
українського уряду має бути спрямована на створен-
ня чіткої та реальної стратегії соціально-економічно-
го розвитку країни, побудованої на аналізі реального 
економічного стану країни та наявних у ній ресурсів.

Практика зарубіжних країн показує, що вкрай 
необхідним є налагодження взаємовідносин 
між державним і приватним сектором і по-

дальше усунення адміністративних бар’єрів на шляху 
залучення інвестицій. Вищезазначені рекомендації на-
дадуть змогу країні вийти на новий рівень конкуренто-
спроможності та забезпечити стабільний економічний 
і соціальний розвиток. Основою побудови ефективної 
політики, спрямованої на зростання інвестиційного 
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потенціалу, має стати успішний досвід зарубіжних кра-
їн у регулюванні інвестиційної діяльності.

ВИСНОВКИ
Однією з найголовніших умов економічно-

го зростання країни є процес залучення інвестицій, 
який потребує наявності сприятливого інвестицій-
ного клімату в державі. Високий рівень інвестиційної 
привабливості є запорукою подальшого залучення 
інвестицій до національної економіки та подальшо-
го соціально-економічного розвитку країни загалом. 
Саме тому інвестиційна політика кожної країни має 
бути спрямована на регулювання інвестиційного клі-
мату з метою його подальшого поліпшення та ство-
рення привабливих умов для інвесторів.

Головним напрямом державного регулювання 
інвестиційної діяльності є реалізація економічної, 
фінансової, інвестиційної, інноваційної, науково-тех-
нічної та соціальної політики. Даний процес визначає 
основні показники економічного, та соціального роз-
витку країни. Державне регулювання інвестиційної 
діяльності здійснюється на підставі втілення загаль-
нодержавних і регіональних програм розвитку віт-
чизняної економіки та базується на управлінні дер-
жавними інвестиціями, активізації та стимулюванні 
інвестиційних процесів, а також на регулюванні умов 
інвестиційної діяльності та контролі за її здійснен-
ням усіма учасниками інвестиційної діяльності. 

Хоча Україна є досить привабливою для залу-
чення інвестицій, інвестиційний клімат у країні зали-
шається несприятливим. У зв’язку з цим на держав-
ному рівні необхідно:
 вдосконалити нормативно-правову базу; 
 створити дієвий механізм протидії корупції; 
 сприяти розвитку науково-технічної й іннова-

ційної діяльності; 
 забезпечити доступність і вдосконалення 

системи розкриття інформації про інвести-
ційний ринок країни. 

Не абсолютизуючи ролі та значення іноземних 
капіталовкладень, слід враховувати конфлікт інтере-
сів при залученні іноземних інвестицій та створюва-
ти умови для активізації вітчизняного інвестора.      
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