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ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ УКРАЇНИ:  

ЧОМУ ПОТРІБНО ІНВЕСТУВАТИ САМЕ ЗАРАЗ 

 

Залучення інвестицій сприяє розвитку економіки, впровадженню 

нових технологій, оновленню зношених основних та нематеріальних 

активів, створенню нових робочих місць та інших важливих складових, 

що сприяють розвитку країни, її регіонів і галузей. Прагнення до 

відкритості економіки, підвищення конкурентоспроможності національ- 

ного виробництва, завоювання довіри на світовому ринку, участі в 

міжнародному фінансовому обміні обумовлює необхідність створення 

умов для залучення іноземних інвестицій. 

Розвинені країни переповнені інвестиційними проектами, тому 

досвідчені інвестори оцінюють нові можливості, однією з них є 

інвестування в Україну. Безумовно, політична та економічна нестабіль- 

ність, ситуація що склалася на сході країни стримують надходження 

інвестицій, однак попри ризики зараз найкращий час інвестувати в 

Україну. 

Країна завдяки своєму достатньо суттєвому потенціалу, значним 

трудовим ресурсам, потенційній ємності внутрішнього ринку на даний 

час є країною із вражаючим простором для інвестиційної діяльності 

іноземних інвесторів [1]. Головними причинами інвестування в Україну 

саме зараз є: 

1. Україна – це велика країна, що має вигідне географічне розта- 

шування, є членом СОТ, має зону вільної торгівлі з ЄС та іншими 

країнами.  

2. Країна володіє 60 % чорноземів світу і має значні запаси багатьох 

сировинних ресурсів (зокрема мінеральні, рекреаційні, земельні). 

3. Зміни в Україні. Вона демонструє найшвидші темпи реформ.  
В цьому році провела пенсійну, судову, освітню і головне податкову 

реформу, внесені зміни до Податкового кодексу України щодо мають 

сприяти покращенню інвестиційного клімату, зокрема звужені повно- 

важення Державної фіскальної служби, вдосконалено адміністрування 

ПДВ та спрощено механізм його відшкодування, впроваджені інстру- 

менти прискореної амортизації для платників податку на прибуток [2]. 

Також, проводиться антикорупційна реформа, спроби викорінити 

усталену систему робляться, але потрібно зробити ще багато. Проведено 
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перший етап кампанії з е-декларування, створено Нацагентство з роз- 

шуку корупційних активів, впроваджено держфінансування політичних 

партій.  

4. Активізація M&A. Пожвавлення ринку M&A – не менш красно- 

мовне свідчення того, що інтерес до України з боку інвесторів зростає.  

І 2016 рік це добре показав. Особливо після того, як за 2015 рік обсяг 

угод по злиттю і поглинанню в порівнянні з 2014 роком зменшився 

більш ніж на 25 %. У 2016 році драйверами цього ринку стали 

фінансовий сектор, енергетична галузь, IT-індустрія, нерухомість і АПК. 

Більше того, інвестори цікавляться різноманітними проблемними акти-

вами, які на даний момент мають дуже привабливу ціну [3]. 

5. Реформа системи державних закупівель. Перехід всіх держ- 

закупівель в електронний формат – важливе, ефективне досягнення, адже 

за 2016 рік система «ProZorro» заощадила для українського бюджету 

близько 9 млрд. грн. Для інвесторів і бізнесу перевага в тому, що 

приватний капітал отримав доступ до бюджетних замовлень [4]. 

6. Одна з основних конкурентних можливостей України – 

транзитний потенціал. Зараз країна на порозі буму розвитку транспорт- 

ної інфраструктури. Такий підхід диктує модель розвитку експортної 

економіки. Україна включена в одну з гілок «Шовкового шляху», яка 

з’єднає Китай і ЄС [5]. 

7. Динаміка промислового виробництва – один з ключових індикаторів, 

що відображає ситуацію у реальному секторі. Завдяки цим показникам 

інвестор може визначити, що відбувається з ключовими галузями 

промисловості в країні. Згідно з даними Держстату, промвиробництво в 

Україні за 2016 рік зросло на 2,4 %. Для порівняння, у 2015 році падіння 

порівняно з 2014 роком склало 13 %. При цьому найшвидше відновлюються 

добувна та переробна промисловість (2,3 % зростання), енергогенерація 

(2,6 % зростання), харчова галузь (3,9 % зростання), металургія  

(5,9 % зростання) [6]. 

Обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку України (акціонер- 

ний капітал нерезидентів) на 1 липня 2017 року становив 38,982 млрд. 

дол., що на 1,657 млрд. дол., або на 4,4 %, більше від показника на 

початок 2017 року, що становив 37,325 млрд. дол. За цей період 

надійшло 711 млн. дол. нових інвестицій, при цьому відтік становив 

207 млн. дол., а позитивна переоцінка – 1,153 млрд. дол. Інвестиції 

надходили з 75 країн світу, при цьому основними інвесторами стали Кіпр 

з обсягом вкладень в 287 млн. дол. і Велика Британія – 160 млн. дол. 

Найбільші обсяги прямих інвестицій були спрямовані в промисловість – 

265 млн. дол., фінансову і страхову діяльність – 226 млн. дол. [6]. 

У 2017 році індекс інвестиційної привабливості України досяг 

максимуму за останні шість років – 3,15 бала за 5-бальною шкалою. Таке 
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рішення винесла Європейська Бізнес Асоціація після проведеного 

опитування серед керівників 142 найбільших міжнародних і українських 

компаній. При цьому у червні 2016 року індекс становив 2,88 бала. 

Останній раз позначка індексу перетинала межу у 3 бали лише за 

підсумками ІІ кварталу 2011 року [7]. 

Отже, забезпечення сприятливого інвестиційного клімату в Україні 

залишається стратегічно важливим питанням, від реалізації якого 

залежить соціально-економічна динаміка, ефективність залучення в 

світовий поділ праці, можливості модернізації національної економіки.  

З вище сказаного можна зробити висновок, що Україна є інвестиційно-

привабливою для іноземних інвесторів. Динаміка інвестицій в Україну 

показує, що інвестиції в країну надходять, їх обсяг збільшується, але їх все 

ще замало для того, щоб досягти рівня розвитку країн Західної Європи. 
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