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The article is dedicated to the substantiation, based on world rankings, 
of top-priority measures for the formation of Ukraine’s investment at-
tractiveness at the present stage of its development. The dynamics of 
direct foreign investment in the economy of Ukraine for 2012-2017 is 
analyzed, negative trends of recent years are established. The study of 
Ukraine’s positions in the main world rankings in 2015-2016 showed no 
significant positive changes in the country. The analysis of changes in the 
components of the indexes (subindexes) made it possible to identify fac-
tors that hamper the flow of foreign investment in the national economy 
of the country: the weakness of institutions that must ensure the rule 
of law, excessive regulation of the economy, concentration of power in 
the hands of oligarchic clans, significant corruption in the allocation of 
public funds, incompetent judicial system, etc. It is determined that prior-
ity measures should be aimed at eliminating or significantly weakening 
the influence of these “symptoms”. As a result, it is expected that both 
Ukraine’s positions in world rankings and activation of foreign invest-
ment will be strengthened.
Keywords: foreign direct investment, world rankings, index, subindex, 
corruption, competitiveness.
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Место Украины в мировых рейтингах как индикатор  
ее инвестиционной привлекательности

Статья посвящена обоснованию на основе мировых рейтингов перво-
очередных мероприятий по формированию инвестиционной привлека-
тельности Украины на современном этапе ее развития. Проанализиро-
вана динамика прямых иностранных инвестиций в экономику Украины 
за 2012–2017 гг., установлены негативные тенденции последних лет. 
Исследование позиций Украины в основных мировых рейтингах в 2015–
2016 гг. показало отсутствие существенных положительных сдвигов 
в стране. Анализ изменений в составляющих индексов (субиндексах) по-
зволил определить факторы, которые тормозят приток иностранных 
инвестиций в национальную экономику страны: слабость институтов, 
которые должны обеспечивать верховенство права, чрезмерная за-
регулированность экономики, сосредоточение власти в руках олигар-
хических кланов, значительная коррупция при распределении государ-
ственных средств, недееспособна судебная система и тому подобное. 
Определено, что первоочередные меры должны быть направлены на 
ликвидацию или существенное ослабление влияния этих «симптомов». 
В итоге ожидается как усиление позиций Украины в мировых рейтингах, 
так и активизация поступлений иностранных инвестиций.
Ключевые слова: прямые иностранные инвестиции, мировые рейтинги, 
индекс, субиндекс, коррупция, конкурентоспособность.
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Статтю присвячено обґрунтуванню на основі світових рейтингів першочергових заходів з формування інвестиційної привабливості України на сучас-
ному етапі її розвитку. Проаналізовано динаміку прямих іноземних інвестицій в економіку України за 2012–2017 рр., встановлено негативні тенденції 
останніх років. Дослідження позицій України в основних світових рейтингах у 2015–2016 рр. показало відсутність суттєвих позитивних зрушень 
в країні. Аналіз змін у складових індексів (субіндексах) дав змогу визначити чинники, які гальмують надходження іноземних інвестицій у національну 
економіку країни: слабкість інституцій, котрі мають забезпечувати верховенство права, надмірна зарегульованість економіки, зосередження влади 
в руках олігархічних кланів, значна корупція при розподілі державних коштів, недієздатна судова система тощо. Визначено, що першочергові заходи 
мають бути спрямовані на ліквідацію або суттєве послаблення впливу цих «симптомів». В підсумку очікується як посилення позицій України у світо-
вих рейтингах, так і активізація надходжень іноземних інвестицій.
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її 
зв’язок із важливими науковими чи практичними за-
вданнями. Важливу роль у створенні сприятливих умов 
для розвитку економічної системи будь-якої країни віді-
грають іноземні інвестиції. Для України прямі іноземні 
інвестиції означають перспективи щодо ефективної ре-
структуризації економіки, зростання рівня її конкуренто-
спроможності, поліпшення платіжного балансу держави, 
підвищення рівня зайнятості населення, розвитку під-
приємництва, зростання ефективності діяльності вітчиз-
няних підприємств, впровадження інновацій, розбудови 
соціальної інфраструктури, розвитку експортного потен-
ціалу тощо.

Іноземні інвестиції могли би дати поштовх для швид-
кого розвитку нашої країни. У зв’язку з цим проблема за-
лучення інвестицій була і залишається однією з найакту-
альніших для України.

Незамінну роль під час прийняття рішення щодо здій-
снення інвестиційної діяльності в певній країні виконують 
світові рейтинги, що встановлюють місце цієї країни. Вони, 
по-перше, дають змогу інвестору оцінити певний процес 
у країні на конкретний момент часу та в динаміці, зроби-
ти висновки щодо перспектив їх зміни в майбутньому; по-
друге, рейтинги розраховані на основі науково обґрунтова-
них  підходів, їх можна отримати вільно та безкоштовно.

Десятки міжнародних авторитетних організацій 
складають рейтинги країн, визначаючи їх місце у світі за-
лежно від економічного, політичного, соціального розви-
тку тощо.

Рейтинги є важливим чинником формування іміджу 
України у світі і важливими індикаторами для міжнародних 
партнерів і стратегічних інвесторів. Тому вони потребують 
постійної уваги й аналізу як інструмент формування про-
грами заходів, спрямованої на підвищення інвестиційної 
привабливості країни та можливостей впливу на потенцій-
них інвесторів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій останніх 
років, в яких започатковано розв’язання цієї проблеми 
і  на які спирається автор. Опрацюванню питань інвесту-
вання на макро- та мікрорівнях завжди приділяли значну 
увагу іноземні та вітчизняні науковці, зокрема А. Гайдуць-
кий, Б. Губський, М. Чумаченко, С. Кадочников, А. Козака,  
Т. Майорова, І. Малий, А. Пересада, Дж. Кейнс, М. Фрідмен, 
Д. Хікс, У. Шарп та ін. Ними було створено теоретичне та 
методичне підґрунтя обґрунтування інвестиційних рішень, 
сформульовано особливості інвестиційного процесу для 
різних етапів розвитку економічної системи, визначені осо-
бливості інвестування в умовах діяльності окремих країн 

тощо.
Діагностиці соціально-економічної ситуації в Укра-

їні, оцінці її конкурентоспроможності на основі світових 
рейтингів присвячені праці А. Арсененко [12], В. Будкіна 
[13], С. Гармаш [15], Ю. Волинчук, І. Кривов’язюка, Є. Тихо-
мирової [19] та ін.

Виділення невирішених раніше частин загаль-
ної проблеми, яким присвячується стаття. В той же час 
недостатньо вивченою нині залишається проблематика 
комплексного врахування світових рейтингів України під 
час розробки програми заходів, спрямованих на підви-
щення інвестиційної привабливості країни. При цьому 
потрібно враховувати той факт, що щорічно відбуваються 
в державі певні зміни за різними напрямками розвитку, що 
призводить до відповідних змін у рейтингах.

Формулювання цілей статті (постановка завдан-
ня). Метою дослідження є визначення на основі міжнарод-
них рейтингів програми першочергових заходів з форму-
вання інвестиційної привабливості України на сучасному 
етапі її розвитку.

Виклад основного матеріалу дослідження з по-
вним обґрунтуванням отриманих наукових результа-
тів. Наявність в Україні значної кількості тривалий час 
нерозв’язаних проблем (політична нестабільність, відсут-
ність єдиної економічної програми у різних урядів, висо-
кий рівень корупції, відсутність довіри до судової системи, 
низький рівень розвитку інфраструктури тощо) обумов-
лює низьку інвестиційну активність іноземних інвесторів.

Згідно з даними рис. 1 прямі іноземні інвестиції до 
2013 року включно мали тенденцію хоч і до незначного, але 
стабільного зростання. В 2014 році обсяг інвестицій змен-
шився на 21 % порівняно з 2013 роком і склав 45,9 млрд дол. 
США. Станом на 31.12.2016 р. Україна акумулювала всього 
37,66 млрд дол. прямих іноземних інвестицій, що значно 
менше реальних потреб економіки. На 01.07.2017 р. обсяг 
іноземних інвестицій склав 38,98 млрд дол. США, що біль-
ше за аналогічний показник 2016 року на 3,52 % [16], тобто 
простежується певна позитивна динаміка.

В той же час, на думку представників іноземних 
компаній – членів Європейської Бізнес Асоціації, ситуація 
в економіці України в найближчий час дещо покращиться, 
але значних успіхів очікувати не варто [18]. Саме тому, як 
і раніше, актуальною залишається проблема формування 
в Україні привабливого для інвестора інвестиційного клі-
мату, який є одним із найважливіших індикаторів розвитку 
економіки країни.

Світові рейтинги складаються різними міжнародни-
ми організаціями, провідними експертами в певній галузі. 
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рис. 1. Динаміка прямих інвестиції (акціонерний капітал) з країн світу в економіку України  
(станом на 31.12 відповідного року) за 2012–2017 роки

 Джерело: сформовано авторами на основі [16]
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Вони дають можливість з’ясувати зміни у країні з неуперед-
женої, об’єктивної точки зору та є корисними як для самої 
країни з позиції розуміння необхідності реалізації певних 
програм, спрямованих на розв’язання найбільш нагальних 
проблем, так і для інвесторів – під час обґрунтування ін-
вестиційних рішень.

Для визначення позицій України на сучасному етапі 
її розвитку було розглянуто рейтинги різних міжнародних 
організацій, які, на думку авторів, прямо чи опосередкова-

но обумовлюють вибір інвесторів.
Варто зазначити, що під час оприлюднення рейтин-

гів укладачі, як правило, вказують рік виходу рейтингу, 
хоча під час його розрахунку використовувалися фактичні 
дані за рік, який передував року виходу рейтингу. Надалі 
в  роботі зазначатися буде період, за даними якого і здій-
снювались розрахунки рейтингу.

Аналіз позицій України у світових рейтингах (табл. 1) 
показує, що європейська країна з величезним потенціалом 

Таблиця 1

Позиція України в основних світових рейтингах у 2016 році

Індекс
Кількість 

країн  
у рейтингу

Позиція 
України (місце) 

в 2016 р.
«Країни-сусіди» у рейтингу Країни – лідери рейтингу

сприйняття корупції 176 131 казахстан, росія, непал, іран данія, нова Зеландія

відкритості  державних 
даних 94 31 індія, італія, Словаччина тайвань, австралія, велика 

Британія

свободи преси 180 102 гвінея, Бразилія, кувейт норвегія, Швеція

глобальний миру 163 154 афганістан, ірак, Ємен, пів-
денний Судан 

ісландія, нова Зеландія, порту-
галія

щастя 155 132 гана, Уганда норвегія, данія, ісландія

соціального розвитку 128 64 таїланд, домініканська рес-
публіка, данія, Фінляндія

процвітання 149 112 Бангладеш, Буркіна-Фасо норвегія, нова Зеландія, Фін-
ляндія

економічної свободи 180 166 ліберія, Чад, афганістан, Су-
дан, ангола гонконг, Сінгапур, нова Зеландія

легкості ведення бізнесу 190 80 Сан-марино, Боснія і герцего-
вина, в‘єтнам нова Зеландія, Сінгапур

інновацій 127 50 катар, тайланд Швейцарія, Швеція, нідерланди

глобальної конкурентоспро-
можності 138 85 намібія, греція Швейцарія, Сінгапур, СШа

Джерело: сформовано авторами на основі [1–11]
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за рейтингами сприйняття корупції, миру, щастя, процві-
тання, економічної свободи, свободи преси знаходиться 
за межами сотні і межує з країнами «третього світу», що 
свідчить про існування значної кількості проблем, які за-
лишаються нерозв’язаними впродовж тривалого періоду 

часу. І якщо ситуація в найближчий час не зміниться, то 
Україна так і залишиться «сировинним придатком» Євро-
пи та світу.

Як показує інформація рис. 2, у 2016 році Україна по-
кращила свої позиції в рейтингах: відкритості державних 

рис. 2. позиція України в світових економічних рейтингах у 2015–2016 роках

   Джерело: сформовано авторами на основі [1–11]
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даних (+ 23 позиції), миру (+ 2 позиції), легкості ведення 
бізнесу (+ 3 позиції), інновацій (+ 6 позицій), свободи преси 
(+ 5 позицій).

Одночасно відбулося і погіршення: Україна втра-
тила позиції у рейтингах: сприйняття корупції (– 1 пози-
ція), конкурентоспроможності (– 6 позицій), соціального 
розвитку (– 1 позиція), щастя (– 9 позицій), процвітання  
(– 5 позицій), економічної свободи (– 4 позиції).

Відомо, що рейтингова оцінка є сукупністю оцінок 
за кількома субіндексами. Тому погіршення позиції країни 
за певним рейтингом не означає відсутність позитивних 
зрушень у цьому напрямі. В табл. 2 наведені субіндекси 
України, які мали в 2016 р. порівняно з 2015 р. позитивну 
динаміку.

В той же час відбулися і певні негативні зрушення, 
які призвели до погіршення рейтингових позицій України 
у світі (табл. 3).

Наведена в табл. 2 – табл. 3 інформація свідчить, що 
певні зрушення відбуваються, але вони не є значущими і не 
здатні змінити політичну, економічну, соціальну ситуацію 
у країні докорінно на краще. Внаслідок цього українці по-

чувають себе все менш щасливими.
Аналіз складових світових рейтингів, які розглянуті 

в дослідженні, дає змогу сформулювати основні заходи, 
реалізація яких забезпечить і поліпшення позицій України 
в світових рейтингах, і пожвавлення надходження інозем-
них інвестицій у країну.

Першочергові заходи повинні бути спрямованими 
на суттєве зниження політичного ризику інвестування 
в Україну. Через широке висвітлення конфлікту міжнарод-
ними ЗМІ вся країна пов’язується із конфліктом на сході. 
Для того щоб вся країна не асоціювалась у потенційних 
інвесторів з війною, необхідно забезпечити  відсутність 
ескалації конфлікту, активну інформаційну політику, сис-
тематичне висвітлення позитивних прикладів інвестицій, 
незмінність і гарантованість захисту ринкових прав і сво-
бод інвестора.

Якнайшвидше в Україні потрібно здійснити прорив 
у подоланні корупції. Для цього необхідне очищення су-
дової, правоохоронної, податкової систем. Потрібно ство-
рити антикорупційний суд, який стане кінцевою ланкою 
у ланцюгу новостворених антикорупційних органів, що 
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Таблиця 2

Покращення у субіндексах рейтингів України в 2016 р. (порівняно з 2015 р.)

Індекс Субіндекси

сприйняття корупції
зменшення використання службового становища в органах виконавчої влади, в поліції та збройних 
силах, більш доступна підзвітність державних закупівель завдяки системі ProZorro, державне фінан-
сування партій, участь громадськості в антикорупційних реформах

відкритості державних 
даних

більш відкритими стали дані про бюджет уряду, національні закони, реєстр компаній, держзакупівлі, 
національну статистику 

свободи  преси зменшення випадків насильства проти журналістів; на сході України менше боїв, ніж раніше; збіль-
шення кількості розслідувань порушень свободи слова; в країні тривають медійні реформи

світовий показник спо-
кою

зменшення смертей від зовнішніх конфліктів, боїв у зовнішніх конфліктах, боїв у внутрішніх конфлік-
тах, збільшення фінансування оон на підтримку миру

щастя доволі високий показник благодійності

соціального розвитку

незначне покращення відбулося у показниках «доступ до інформації та комунікацій», «свобода вибо-
ру та особиста свобода», «доступ до вищої освіти», «харчування та базове медичне обслуговування», 
«доступ до базової освіти», «якість навколишнього середовища», «вода і санітарія», «здоров’я і гарне 
самопочуття», «особисті права»

процвітання підвищення показників «соціальний капітал», «природне середовище», «економічна якість»

економічної свободи покращення показників «захист прав власності», «свобода бізнесу», «свобода ринку праці», «держав-
ні витрати», «свобода торгівлі», «свобода інвестицій»

легкості ведення бізнесу поліпшення в показниках: легкість реєстрації, можливість підключення до системи електропоста-
чання, рівень захисту інвесторів, рівень забезпечення виконання контрактів

інновацій підвищення показників «інфраструктура», «витонченість ринку», «витонченість бізнесу», «креативні 
результати»

глобальної конкуренто-
спроможності

покращення за складовими «інституції», «макроекономічне середовище», «вища освіта і професійна 
підготовка», «технологічна готовність», «інноваційний потенціал»

Джерело: сформовано авторами на основі [1–11]

Таблиця 3

Погіршення в субіндексах рейтингів України в 2016 р. (порівняно з 2015 р.)

Індекс Субіндекси

1 2

сприйняття корупції
слабкість інституцій, які мають забезпечувати верховенство права; надмірна зарегульованість 
економіки та зосередження влади в руках олігархічних кланів; значна корупція при розподілі дер-
жавних коштів і судова система, яка нездатна зашкодити цьому

відкритості державних 
даних

зменшився доступ до даних про земельну власність, державні витрати, якість води; відсутні дані 
про якість повітря, національні карти, місцерозташування

свободи преси

українські Змі традиційно залежать від великого олігархічного капіталу і недолугості українського 
законодавства щодо медіа; більшість злочинів проти журналістів в Україні не розслідувані, без-
карність злочинів проти журналістів; інформаційна війна з росією; публікація персональних даних 
журналістів

світовий показник спокою
інтенсивність внутрішнього конфлікту, відносини з сусідніми країнами, смерті від внутрішнього 
конфлікту, насильницькі демонстрації, сприйняття злочинності, доступ до зброї, жорстка злочин-
ність, політичний терор, терористичний вплив, політична нестабільність, експорт зброї

щастя погіршилась складова «соціальна підтримка» – українці більше стали розраховувати на власні 
сили; найгіршими виявились показники свободи життєвого вибору і сприйняття корупції

соціального розвитку погіршення спостерігається у показниках «особиста безпека», «толерантність» і доступність житла

процвітання погіршення за показниками «здоров’я», «бізнес-середовище», «освіта», «управління, «безпека і  за-
хист», «особиста свобода»

економічної свободи зменшення «монетарної свободи»

легкості ведення бізнесу
погіршення в показниках: легкість отримання дозволів на будівництво, простота реєстрації прав 
власності, можливість кредитування, рівень оподаткування, рівень ведення міжнародної торгівлі, 
простота ліквідації підприємств
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1 2

інновацій зменшення в показниках «інститути», «людський капітал і дослідження», «знання та технологічні 
результати»

глобальної конкуренто-
спроможності

погіршення в показниках: «інфраструктура», «охорона здоров’я та початкова освіта», «ефектив-
ність ринку товарів», «ефективність ринку праці», «розвиток фінансового ринку», «розмір ринку», 
«відповідність бізнесу сучасним вимогам»

Джерело: сформовано авторами на основі [1–11]

зможе забезпечити невідворотність покарання для коруп-
ціонерів. На сайті Верховної Ради вже зареєстрована пети-
ція про створення Вищого антикорупційного суду [14].

Уряду необхідно провести аудит і знизити ступінь се-
кретності в секторі безпеки й оборони за напрямами: стат-
ті державного бюджету, річні плани державних закупівель, 
інформація про проведення закупівель та укладені контр-
акти. Активне викриття за допомогою систем ProZorro 
та Dozorro тендерів із порушеннями дасть змогу суттєво 
зменшити корупцію при закупівлях.

Масштабним інвестиціям в Україну заважає непро-
гнозованість економічної політики уряду і Національного 
банку України. Інвестиційне рішення приймається на осно-
ві, як правило, середньострокового бізнес-плану на п’ять 
років, а в Україні неможливо навіть на два роки спрогно-
зувати політику уряду, а особливо НБУ. Тому необхідно ак-
тивно залучати бізнес, як вітчизняний, так і міжнародний, 
до встановлення нових прозорих правил взаємовідносин 
у трикутнику «суспільство – влада – бізнес». Методами 
дерегуляції, прогнозованості податкового законодавства, 
становлення реального верховенства права забезпечити 
стабільні умови для ведення бізнесу, змінити ставлення 
потенційних інвесторів до України.

В Україні відсутня стратегія інноваційного розвитку, 
а розроблена міжнародними експертами «Цифрова аджен-
да 2020» понад півроку лежить у КМУ, і не затверджується 
план заходів щодо її реалізації [17]. Державі необхідно при-
йняти стратегію інноваційного розвитку і приділяти цій 
сфері більше уваги.

Значний вплив на прийняття рішення потенційними 
інвесторами має стан вітчизняних автошляхів. Тому од-
ним із першочергових завдань по залученню іноземного 
інвестора є швидка і якісна реконструкція автошляхів у 
країні.

Що стосується соціальної спрямованості заходів, які 
покликані покращити позиції України в світових рейтин-
гах, то щасливішим українське населення може зробити, 
по-перше, сталий розвиток – гармонічне поєднання еко-
номічних, соціальних та екологічних факторів, що забезпе-
чить захист майбутніх поколінь; по-друге, надання можли-
востей для розвитку свободи життєвого вибору, зокрема, 
створення сприятливих умов для малого та середнього 
бізнесу; по-третє, дбайливе ставлення до навколишнього 
середовища з боку промисловості – запровадження жор-
стких екологічних норм і збільшення штрафів за їх пору-
шення [20].

Зазначені вище заходи покликані сприяти покращен-
ню інвестиційного іміджу України та збільшенню обсягів 
залучення іноземних інвестицій в її економіку.

Висновки з цього дослідження і перспективи подаль-
ших розвідок у цьому напрямку. Для потенційних інвесто-
рів інформативними є світові рейтинги, які систематично 
складаються міжнародними організаціями і які дають змо-
гу робити висновки щодо певних тенденцій розвитку тих 
чи інших процесів у країні.

Детальний аналіз світових рейтингів в динаміці, ви-
значення в них позиції України дають можливість ствер-
джувати, що в економіці України не відбувається суттєвих 
позитивних зрушень внаслідок дії багатьох чинників: оку-
пації Криму,  військових подій на сході України, політич-
ної нестабільності; недостатньої інформаційної політики; 
низької якості автошляхів; відсутності стратегії іннова-
ційного розвитку, відсутності прозорості, безкарності та 
недієвості системи правосуддя; недостатнього захисту 
прав власності; корумпованого, нестабільного бізнес-
середовища тощо.

Ліквідація або суттєве послаблення впливу цих 
«симптомів» в змозі забезпечити посилення уваги потен-
ційних інвесторів і надходження в Україну таких очікува-
них інвестиційних ресурсів.

Для суттєвого посилення позицій України в світових 
економічних рейтингах необхідні реальні, рішучі зміни, які 
забезпечать стабільність, прогнозованість і верховенство 
права в усіх органах влади.
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