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У статті розглянуто суть поняття «інвестиційна привабливість» та визначено основні передумови для за-
лучення коштів у вітчизняну економіку. Зосереджено увагу на результатах впливу економічних, соціальних та 
геополітичних факторів на інвестиційну привабливості країни. Проаналізовано динаміку надходжень прямих 
іноземних інвестицій в Україну впродовж останніх десяти років, зокрема, досліджено причини скорочення 
та збільшення їх обсягу за відповідний період. Сформовано припущення, про відновлення виробничого по-
тенціалу економіки України та створення сприятливого ділового клімату для залучення фінансових ресурсів 
з-закордону з допомогою країн-партнерів. Виокремлено, важливість відновлення надходжень прямих інозем-
них інвестицій для подолання наслідків російської воєнної агресії. На основі проведеного дослідження запро-
поновано шляхи покращення інвестиційної привабливості України в умовах сьогодення. 

Ключові слова: інвестиції, інвестиційний клімат, інвестиційний потенціал, прямі іноземні інвестиції.

The article covers the essence of the "investment attractiveness" concept and defines the main prerequisites 
for attracting funds to the domestic economy. It is highlighted that in recent years, Ukraine has taken a number of 
measures to create an optimized and safe business environment for foreign investors and created a legal basis for 
further cooperation with the aim of entering the world economic arena and occupying a suitable niche in the world 
market. The dynamics of foreign direct investment inflows to Ukraine over the last ten years was analyzed, in partic-
ular, the reasons for the reduction and increase of their volume during the corresponding period were investigated. 
Ways to improve Ukraine's investment attractiveness in today's conditions are offered. The fact that in recent years 
the main issues of the formation of favorable investment climate and the corresponding decrease in the investment 
attractiveness of the region as a whole were attributed to: an imperfect legal framework, inconsistencies in the pro-
tection of investor interests, high level of corruption, geopolitical threats, economic downturn in the world caused by 
the Covid-19 pandemic and a number of other factors related to infrastructure, logistics, social factors, etc. More-
over, one of the key factors in the development of investment attractiveness for Ukraine is the unstable geopolitical 
situation caused by the military conflict in the East of Ukraine and the annexation of the Crimean peninsula in 2014, 
since the beginning of 2022 also the military attack by Russia. It was noted that according to preliminary estimates, 
as a result of the armed conflict, Ukraine did not receive 54 billion US dollars in capital investments. The work defines 
the main economic instruments of the government's response, which were used to stabilize the economic situation 
in the dictated conditions. In view of all of the above, it is assumed that in order to stabilize the economy and re-
store it after the end of hostilities on the territory of the state, the authorities will implement a number of necessary 
measures aimed at creating additional jobs, curbing the rate of inflation and attracting financial resources of foreign 
businesses.

Keywords: investment, investment climate, investment potential, foreign direct investment.
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Постановка проблеми. Створення спри-
ятливих умов інвестиційного клімату є однією 
з ключових основ до економічного зростання, 
оскільки збільшення обсягу прямих інвести-

цій з-закордону є актуальним питанням сьо-
годення. Зростання обсягу інвестицій прямо 
залежить від інвестиційного клімату, а отже й 
від того на скільки інвестиційно привабливим 
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є відповідний регіон. Інвестиційна привабли-
вість країни визначається низкою факторів. 
Тож зокрема ключовим фактором залучення 
інвестицій в Україну є формування прива-
бливого інвестиційного клімату, відповідно до 
якого і будуть залучені нові інвестиції. 

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. В умовах виходу Укра-
їни на світову економічну арену впродовж 
останніх років було проведено низку заходів 
по формуванню оптимізованого та безпеч-
ного бізнес-простору для іноземних інвесторів 
й створення умов для подальшої співпраці. 
Однак з початком російської агресії в лютому 
2022 року Україна фактично втратила можли-
вість до економічного зростання та залучення 
іноземних інвестицій у бізнес-сектор з низки 
причин. Очевидною та першочерговою з них 
є ризик втрат інвестором інвестованих коштів. 
Таким чином, комплекс реалізованих та потен-
ційних ризиків в середовищі функціонування 
українського бізнесу зростає та унеможлив-
лює повноцінне компенсування з допомогою 
державного фінансування, виникає додаткове 
навантаження на вітчизняний бізнес. Тому 
для уряду країни, окрім відновлення суве-
ренітету на власних землях, постає ще одне 
нове завдання – відбудови об’єктів цивільної 
та критичної інфраструктури за допомоги дер-
жав-партнерів, а також відновлення довіри 
іноземних інвесторів, формування інвести-
ційно привабливої економіки з допомогою 
нових механізмів та вдосконалених алгорит-
мів дій із залучення прямих іноземних інвести-
цій. З огляду на вище перераховане, питання 
залучення інвестицій і формування інвести-
ційної привабливості України залишається 
актуальним й в умовах сьогодення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання необхідності залучення іноземних 
інвестицій вивчається вже не перший рік. Під-
вищення інвестиційної привабливості регі-
ону, та країни в цілому, у своїх наукових пра-
цях досліджували такі вітчизняні науковці як: 
Швець Ю., Бурдило О., Рзаєв Г., Вакулова В., 
Крихівська Н., Коваль Н., Мотриченко В. та 
інші.

Постановка завдання. Метою статті є стан 
інвестиційної привабливості та пошук шля-
хів її активізації в умовах військової агресії в 
України.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Дослідженню сутності інвестиційної 
привабливості окремого регіону чи країни 
загалом впродовж останніх років приділялась 
значна увага, однак і надалі не існує уніфі-

кованого поняття для його трактування. Уза-
гальнимо найпопулярніші погляди сучасних 
вчених на поняття «інвестиційної привабли-
вості». Зокрема Ковель Н. у своєму дослі-
дженні визначав інвестиційну привабливість, 
як «позицію країни на світовому ринку інвес-
тиційних ресурсів порівняно з іншими краї-
нами-реципієнтами інвестицій, яка залежить 
від умов інвестиційної діяльності в країні та 
характеризує доцільність вкладення капі-
талу в конкретну країну». Це на наш погляд 
співмірно з думкою у дослідженні Рзаєва Г. і 
Вакулова В. «...інвестиційна привабливість в 
цілому представляє собою сукупність полі-
тичних, правових, економічних і соціальних 
умов (факторів, елементів),що забезпечують 
і сприяють інвестиційній діяльності вітчизня-
них і зарубіжних інвесторів і відповідно визна-
чають ступінь ризику інвестицій».

Трансформаційні процеси у фінансовій 
сфері, з одного боку, є невід’ємною складовою 
ринкових перетворень господарської системи, 
а з іншого – основою економічного розвитку і 
зростання добробуту людей. Ключову роль у 
забезпеченні успішності трансформацій має 
становлення ефективних механізмів капітало-
утворення та інвестування, адже вони визна-
чають можливості формування та акумуляції 
ресурсів для фінансування реального сектору 
економіки. Умови залучення і доступність капі-
талу для інвестування мають важливе зна-
чення для економічного відтворення [5].

Донедавна до основних проблем в фор-
муванні сприятливого інвестиційного клімату 
(зменшення інвестиційної привабливості регі-
ону в цілому) відносили: недосконалу законо-
давчу базу, суперечливість в захисті інтересів 
інвестора, високий рівень корупції, геополі-
тичні загрози, економічний спад в світі, що 
спричинений пандемією Covid-19 та ще низку 
факторів, пов’язаних з інфраструктурою, 
логістикою, соціальними чинниками тощо. 
Однак з моменту російського вторгнення і усіх 
геополітичних та економічних подій, що відбу-
ваються відтоді, стан інвестиційного клімату 
прогнозовано різко погіршився, а отже і показ-
ники інвестиційної привабливості України 
стрімко знизились. На сьогодні для відбудови 
та економічного розвитку держави обсяг влас-
них фінансових ресурсів України є недостатнім 
і гостро постає потреба у залученні коштів іно-
земних інвесторів. Лише за прогнозованими 
даними для відшкодування збитків Україні  
знадобиться близько 1,1 трлн дол. США [1].

Враховуючи наведені вище обставини, 
до ключових напрямів державної політики  
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(що сприятимуть процесам активізації залу-
чення інвестицій, зростанню кількісних показ-
ників інвестиційних угод) можемо віднести 
наступні:

– потужний природно-ресурсний потен-
ціал; наявність кваліфікованих робочих 
кадрів, які можуть швидко пристосуватися до 
новітніх технологій виробництва; низька заро-
бітна плата; 

– наближеність до країн ЄС та територі-
альне розміщення загалом; 

– наявність перспективних галузей, які 
потребують інвестицій, достатня кількість 
інноваційних бізнес-ідей та проектів; 

– позитивні зрушення в розвитку та вдо-
сконаленні соціально-економічного підґрунтя 
щодо залучення інвестицій, швидка адапто-
ваність країни до зовнішніх факторів, ризиків, 
світових шоків [9]. 

Для доцільності впливу геополітичної ситу-
ації на ринок інвестування України варто 
проаналізувати обсяги залучення іноземних 
інвестицій за останні десять років та оцінити 
їх динаміку. Виявлено численні коливання у 
обсягах інвестицій. Як свідчення сповільнення 
розвитку вітчизняної економіки, найбільш 
значний спад надходжень спостерігаємо у 
2014 р. У цей період інвестиції скоротилися у 
понад 2 рази (рис. 1).

Вочевидь такі коливання пов’язані із неста-
більною геополітичною ситуацією, спричинені 
воєнним конфліктом на Сході України та анек-

сією півострова Крим у 2014 році, пандемією 
COVID-19 у 2020 році і військовим нападом з 
боку Росії на початку 2022 року. 

Впродовж 2014–2015 рр. в Україні було 
здійснено комплекс заходів щодо створення 
нових умов ведення бізнесу, які мали б 
забезпечити відтворення економіки України. 
У 2021 році Україні вдалось покращити 6 з 
10 індикаторів, що враховуються при оці-
нюванні Світовим Банком. Таких результа-
тів вдалось досягти з допомогою удоскона-
лення процедури захисту прав акціонерів 
та відкритих баз даних вигодонабувачів, що 
сприяло покращенню «прозорості» при укла-
денні договорів для акціонерів та спрощенню 
дозвільних процедур в процесі будівництва, 
та скорочує процедуру загалом. 

Важливо зазначити, що ріст цих показ-
ників відбувся на фоні світової економічної 
кризи, що пов’язана з пандемією COVID-19. 
Внаслідок введення карантину та різного 
роду обмежень щонайменше 40% бізнесу, 
що залишився діючим, перейшов до Інтер-
нет-простору і підприємці України не стали 
виключенням, очевидний спад інвестиційної 
активності в цей час ми можемо спостерігати 
і на рис. 1.

Унікальність ситуації полягає в тому, що сві-
това економіка ще не вийшла з попередньої, 
викликаної COVID-19 глобальної кризи, яка 
фактично стала самою серйозною за останні 
100 років [9], як активні бойові дії на терито-

Рис. 1. Обсяг прямих іноземних інвестицій за 2012–2022 (І-ІІ квартал) рр. 
в млрд дол. США

Джерело: складено автором на основі [7]
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рії України посилили глобальну економічну 
нестабільність.

Втрати України в результаті подій цього 
року наразі важко спрогнозувати. За попере-
дніми підрахунками Міністерства економіки 
станом на червень 2022 року прямі однора-
зові втрати складають 565 млрд дол. США, 
з яких 119 млрд дол. США припадає на 
інфраструктуру і 91 млрд дол. США – на 
втрати цивільних об'єктів. В зв’язку із зброй-
ним конфліктом Україна недоотримала  
54 млрд дол. США капітальних інвестицій [1].

Інструментами реагування у ситуації, що 
склалася в Україні, стали: запровадження 
податкових пільг, створення різноманітних 
програм переміщення бізнесу (разом з облад-
нанням та робочою силою)із регіонів, постраж-
далих від військових дій, у відносно безпечні 
регіони країни, заморожування виплат за 
кредитними та іпотечними угодами, надання 
безвідсоткових позик та субсидій фермерам 
на посівну кампанію, а також фінансові допо-
моги тимчасово переселеним особам тощо.

За прогнозними даними Світового Банку, 
якщо активні бойові дії на території України 
не завершаться найближчим часом та не від-
будеться експорт зернових культур, то за під-
сумками 2022 року Україну може очікувати 
падіння ВВП на рівні 45% 

Оскільки станом на сьогодні доступ Укра-
їни до світових фінансових ринків закритий, 
фінансування бюджету та підтримка міжна-
родних резервів можливі завдяки фінансовій 
допомозі країн-партнерів [2].

З огляду на це, для стабілізації економіки 
та її відновлення після війни зі сторони дер-
жави буде впроваджено низку заходів, спря-
мованих на створення додаткових робочих 
місць, стримування темпів інфляції та залу-
чення фінансових ресурсів закордонного біз-
несу. За таких умов, на наш погляд ефектив-
ними будуть заходи, спрямовані на: 

– створення нових та суттєве онов-
лення існуючих підприємств, діяльність яких 
пов’язана із критичною інфраструктурою;

– розвиток перспективних галузей еко-
номіки, зокрема таких як промисловість, 
IT-хаби, лабораторні дослідження тощо;

– оптимізацію оподаткування для вітчиз-
няного та бізнесу з іноземним капіталом.

Відновлення виробничого потенціалу еко-
номіки, як і формування сприятливого ділового 
клімату та інвестиційної привабливості, дасть 
змогу залучати кошти іноземних інвесторів, 
з поступовим зменшенням допомоги з боку 
країн-партнерів. Модель відновлення кожної 
країни індивідуальна і залежить від її економіч-
них, геополітичних і культурних особливостей. 
Спільними інструментами відновлення країн 
після війни є: лібералізація економіки, ство-
рення великої кількості робочих місць держа-
вою, орієнтація економіки на експорт і значне 
вливання зовнішніх фінансових ресурсів. 

Висновки. В результаті дослідження сучас-
ного стану інвестиційного потенціалу України 
можна констатувати, що впродовж останніх 
років в Україні формувалось необхідне під-
ґрунтя стабільного економічного розвитку і 
підвищення інвестиційної привабливості за 
для стрімкого залучення прямих іноземних 
інвестицій. 

У статті розглянуто основні негативні еконо-
мічні фактори, спричинені збройним нападом. 
Оскільки в Україні фактично припинилася будь-
яка інвестиційна діяльність можемо однозначно 
стверджувати, що для відновлення інвестицій-
ного потенціалу знадобиться значна допомога 
з сторони закордонних партнерів та тривалий 
період часу, що з іншої сторони дасть змогу 
вибудувати модель інвестиційних відносин, що 
відповідатиме сучасним світовим реаліям та 
сприятиме зростанню зацікавленості до нашої 
держави з сторони іноземних інвесторів й під-
вищення інвестиційної привабливості України. 
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