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ASSESSMENT OF THE INVESTMENT CLIMATE AS A BASIS FOR ATTRACTING FOREIGN
CAPITAL INTO THE ECONOMY OF UKRAINE
Запропоновано групи показників для оцінювання інвестиційного клімату у державі. Визначено перелік основ#
них завдань прогнозування обсягів залучення іноземного капіталу. Конкретизовано етапи оцінювання інвестиційно#
го клімату. Виділено чотири основні складові для розрахунку інтегрального показника міжнародних рейтингів інве#
стиційної привабливості України та запропоновано вагові коефіцієнти для діагностики їх стану. Згруповано факто#
ри, на основі яких пропонується визначати інтегральний показник оцінювання інвестиційного клімату України. На
основі виявлених факторів сформовано інтегральний показник оцінювання інвестиційного клімату держави. Прове#
дено оцінювання інвестиційного клімату України на початок 2016 року за запропонованою методикою. Встановле#
но, що на початок 2016 року в Україні спостерігається інвестиційний клімат з високим ризиком, що й підтверджують
як міжнародні, так і вітчизняні експерти.
A group of indicators to assess the investment climate in the country is offered. The list of the main tasks of forecasting
the inflow of foreign capital is shown. The stages of evaluating the investment climate are concretized. Author identified
four main components to calculate the integral index of international rankings of investment attractiveness of Ukraine
and suggested weighting coefficients for the diagnosis of their condition. The factors upon which it is offered to calculate
the integral index of evaluation of the investment climate in Ukraine are grouped. Author formed the integral indicator
of investment climate assessment of the state based on the identified factors. Estimation of investment climate in Ukraine
at the beginning of 2016 with the use of offered method is done. It was established that at the beginning of 2016 in Ukraine
was observed the investment climate with high risk, as confirmed by both international and domestic experts.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ
НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ
ЗАВДАННЯМИ

Можливості залучення в країну інвестицій
залежать, у першу чергу, від умов для інвес
торів, які в ній створені, тобто від інвестицій
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ного клімату. Аналіз і оцінка інвестиційного
клімату є найважливішим аспектом прийнят
тя будьякого інвестиційного рішення у сучас
них економічних умовах. Від правильності оц
інки інвестиційного клімату залежать наслідки
інвестиційної діяльності як для інвестора, так
і для економіки країни в цілому. Адекватна
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діагностика його стану є відправною точкою
для розробки державних програм поліпшен
ня інвестиційного клімату та підвищення
ефективності інвестиційних процесів. Тому на
сучасному етапі розвитку економіки України
для активізації залучення іноземного капіта
лу актуальними стають питання розробки си
стеми показників, які допоможуть оцінити та
спрогнозувати на майбутнє стан інвестиційної
діяльності на мікро та макрорівнях економі
ки.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ, В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО
РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ ПРОБЛЕМИ І НА ЯКІ
СПИРАЄТЬСЯ АВТОР, ВИДІЛЕННЯ
НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ, КОТРИМ
ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ ОЗНАЧЕНА СТАТТЯ

Проблемним питанням та аспектам проце
су оцінювання інвестиційного клімату в дер
жаві присвятили свої наукові праці такі вітчиз
няні вчені, як Вакулич М.М. [1], Дубина М.В.,
Пілевич Д.С. [2], Ляпін Д.В., Москвін С.О. [3],
Погорєловський С.С. [4], Тютюнникова С.В.,
Мельнік Л.О. [5], Фролова Г.І. [6], Шталь Т.В.,
Доброскок Ю.Б., Тіщенко О.О. [7]. Дослідни
ки з різних позицій підходять до виконання
процедури діагностики стану інвестиційного
клімату — проводять аналіз методів оцінюван
ня інвестиційного клімату в Україні в умовах
сучасної хаотично структурованої економіки
[1], здійснюють спроби рейтингового аналізу
дослідження інвестиційного клімату [2], про
понують власну методику розрахунку індексу
інвестиційного клімату в Україні [3], визнача
ють ефективні підходи до оцінки привабливості
інвестиційного клімату для іноземних інвес
торів [5]. Однак потребує подальших дослід
жень питання використання міжнародних
індексів та рейтингів у якості інформаційно
аналітичного забезпечення процесу оцінюван
ня інвестиційного клімату як основи для залу
чення іноземного капіталу в економіку Украї
ни.
ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Завданням даного дослідження є розробка
методичних підходів до оцінювання інвести
ційного клімату у державі та проведення оціню
вання інвестиційного клімату України станом
на початок 2016 року з метою подальшого про
гнозування на основі оцінки стану інвестицій
ного клімату обсягів залучення іноземного ка
піталу в економіку України.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

На нашу думку, прогнозування обсягів
залучення іноземного капіталу в економіку
України потрібно здійснювати на основі оціню
вання інвестиційного клімату за такими група
ми показників:
1) інтегральне значення міжнародних рей
тингів інвестиційної привабливості України;
2) інтегральним показником оцінювання
факторів впливу на інвестиційний клімат Украї
ни.
Прогнозування обсягів залучення інозем
ного капіталу стане дієвим засобом інвести
ційної політики за умови своєчасного та регу
лярного надходження якісної інформації до
учасників інвестиційного процесу.
У зв'язку з цим до основних завдань прогно
зування обсягів залучення іноземного капіта
лу слід віднести такі:
— організація безперервного спостережен
ня за об'єктом дослідження та формування си
стеми інформативних показників;
— оцінка і аналіз отриманої інформації та
виявлення причин, що призвели до відхилення
від запланованих результатів;
— забезпечення учасників інвестиційної
діяльності об'єктивною інформацією, отрима
ною під час моніторингових досліджень;
— прогнозування розвитку та надання ре
комендацій щодо уникнення або зниження не
гативних наслідків на об'єкт дослідження.
Першим етапом оцінювання є вивчення ре
зультатів міжнародних рейтингів інвестиційної
привабливості України. Дослідивши значення
відповідних рейтингів, було встановлено, що
найбільш значимими є такі рейтинги: рейтинг
ведення бізнесу "Doing Business", Індекс жур
налу "Euromoney", Index of Economic Freedom,
Індекс інвестиційної привабливості ЄБА,
Індекс брендів країн та Індекс інвестиційної
активності.
Для розрахунку інтегрального показника
міжнародних рейтингів інвестиційної приваб
ливості України виділяємо такі 4 основні скла
дові, які пропонуємо оцінювати за певними ва
говими коефіцієнтами:
— інвестиційне середовище — характеризує
створені умови в середині держави для здійс
нення бізнесу, інвестиційні ризики та потен
ціал державирепіцієнта — 55% (0,55);
— інвестиційна привабливість — вказує на за
цікавленість іноземних інвесторів у капіталовкла
деннях у економіку певної країни — 15% (0,15);
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Таблиця 1. Інтегральне значення міжнародних рейтингів інвестиційної
привабливості країни
ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ ɩɨ ɍɤɪɚʀɧɿ
ɇɚɡɜɚ ɪɟɣɬɢɧɝɭ

2011 ɪ.

2012 ɪ.

2013 ɪ.

2014 ɪ.

2015 ɪ.

ɐɿɥɶɨɜɿ
ɨɪɿɽɧɬɢɪɢ

ɁȺȽȺɅɖɇɂɃ ɉɈɄȺɁɇɂɄ: ȱɇȼȿɋɌɂɐȱɃɇȿ ɋȿɊȿȾɈȼɂɓȿ (55% - 0,55)
ȱɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ (25% - 0,25)
Ɋɟɣɬɢɧɝ ɜɟɞɟɧɧɹ ɛɿɡɧɟɫɭ «Doing Business»
44,18
44,35
48,86
58,12
62,31
100
ȱɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɿ ɪɢɡɢɤɢ (15% - 0,15)
ȱɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɢɣ ɪɢɡɢɤ ɬɚ ɧɚɞɿɣɧɿɫɬɶ ɞɟɪɠɚɜ 39,71
40,02
41,04
42,82
43,97
100
ȱɧɞɟɤɫ ɠɭɪɧɚɥɭ «Euromoney»
ȱɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ (15% - 0,15)
ȱɧɞɟɤɫ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɫɜɨɛɨɞɢ - Index of
Economic Freedom (ɝɚɡɟɬɚ Wall Streen Journal
44,7
45,2
45,8
46,1
44,8
100
ɭ ɫɩɿɜɩɪɚɰɿ ɡ ɞɨɫɥɿɞɧɢɦ ɰɟɧɬɪɨɦ «The
Heritage Foundation»)
ɁȺȽȺɅɖɇɂɃ ɉɈɄȺɁɇɂɄ: ȱɇȼȿɋɌɂɐȱɃɇȺ ɉɊɂȼȺȻɅɂȼȱɋɌɖ (15% - 0,15)
ȱɧɞɟɤɫ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀ ɩɪɢɜɚɛɥɢɜɨɫɬɿ ȯȻȺ
2,56
2,8
2,4
2,16
1,18
5
ɁȺȽȺɅɖɇɂɃ ɉɈɄȺɁɇɂɄ: ȱɇȼȿɋɌɂɐȱɃɇɂɆ ȱɆȱȾɀ (15% - 0,15)
ȱɧɞɟɤɫ ɛɪɟɧɞɿɜ ɤɪɚʀɧ
86
91
94
96
98
100
ɁȺȽȺɅɖɇɂɃ ɉɈɄȺɁɇɂɄ: ȱɇȼȿɋɌɂɐȱɃɇȺ ȺɄɌɂȼɇȱɋɌɖ (15% - 0,15)
ȱɧɞɟɤɫ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ
4,18
4,28
4,39
4,43
4,43
10
ȱɇɌȿȽɊȺɅɖɇȿ ɁɇȺɑȿɇɇə ɉɈɄȺɁɇɂɄȺ ɏ
0,85
0,85
0,85
0,55
ɏ

— інвестиційний імідж — оцінює впізна
ваність країни серед інших країн та її приваб
ливість для інвесторів — 15% (0,15);
— інвестиційна активність — показує ак
тивність здійснення інвестування іноземного
капіталу в економіку країни — 15% (0,15).
Показник оцінювання інвестиційного
клімату за результатами міжнародних рей
тингів визначається за формулою:
ȱɋR =
(1),
де Ri — це динаміка значення рейтингу в
порівнянні з попереднім роком ("1" — зростан
ня, "0" — зниження або відсутність зміни), pi —
питома вага рейтингу.
Максимальне значення показника оціню
вання інвестиційного клімату за результатами
міжнародних рейтингів дорівнює 1.
Розрахуємо інтегральне значення міжна
родних рейтингів інвестиційної привабливості
країни (табл. 1).
За своєю структурою та повнотою отрима
не інтегральне значення міжнародних рей
тингів інвестиційної привабливості країни має
аналітичний та комплексний характер, що за
безпечує об'єктивний аналіз тенденцій та надає
можливості для вироблення та оцінки моделей
впливу на інвестиційний клімат, що має надати
аргументи при розгляді та прийнятті рішень
щодо розвитку національної інвестиційної по
літики.
На другому етапі здійснюється визначення
інтегрального показника оцінювання факторів
впливу на інвестиційну привабливість країни.
З цією метою був здійснений порівняльний
аналіз факторів формування інвестиційного
клімату держави, виявлено такі фактори, що
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ȼɿɞɯɢɥɟɧɧɹ
ɜɿɞ
ɰɿɥɶɨɜɨɝɨ
ɨɪɿɽɧɬɢɪɭ

Ȼɚɠɚɧɚ
ɞɢɧɚɦɿɤɚ
ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ

-37,69

ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ

-56,03

ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ

-53,9

ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ

-3,82

ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ

-97

ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ

-5,55
ɏ

ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ
ɏ

впливають на інвестиційний клімат та є запо
рукою активного залучення іноземного капіта
лу.
Фактори, на основі яких пропонуємо виз
начати інтегральний показником оцінювання
інвестиційного клімату України були згрупо
вані в шість груп:
— політичні (стратегія і тактика державної
політики, ступінь впливу урядових структур на
політичне життя суспільства, рівень політичної
культури, рівень корупції у владних структу
рах тощо);
— економічні (динаміка структурних змін в
економіці, динаміка і темпи змін в економічній
системі держави, стан внутрішнього ринку,
конкурентоспроможність держави на внутріш
ньому і світовому ринках, фінансова система
держави тощо);
— правові (дієвість законодавства, його
стабільність та передбачуваність змін; рівень
законодавчого захисту бізнесу; діяльність по
даткової системи України тощо);
— соціальні (соціальне розшарування насе
лення, патріотизм, рівень продуктивності пра
ці, рівень розвитку ринку праці тощо);
— технічні (розвиток науки і техніки, тех
нологічна оснащеність виробництва, інно
ваційні види продукції тощо);
— екологічні (природні ресурси, наявність
корисних копалин, стан забруднення тери
торій, наявність очисних споруд тощо).
Найважливішим при врахуванні вищеназва
них груп факторів є проведення комплексного
аналізу та визначення інтегрального показни
ка оцінювання факторів впливу на інвестицій
ний клімат України шляхом об'єднання кіль
Передплатний індекс 21847
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Таблиця 2. Оцінювання впливу внутрішніх факторів на інвестиційний клімат України
на початок 2016 року
ɒɤɚɥɚ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ
Ɏɚɤɬɨɪɢ

Ȼɿɥɶɲ ɧɟ
ɇɟ
ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ,
ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ
ɧɿɠ
ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ
1
2
ɉɨɥɿɬɢɱɧɿ ɮɚɤɬɨɪɢ

ɇɟ ɫɭɬɬɽɜɨ
ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ

ȼɩɥɢɜɚɸɬɶ

ɋɭɬɬɽɜɚ
ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ

3

4

5

Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɫɬɚɛɿɥɶɧɿɫɬɶ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀ ɜɥɚɞɢ
ɭ ɞɟɪɠɚɜɿ
ɋɬɚɜɥɟɧɧɹ ɜɥɚɞɢ ɞɨ ɿɧɜɟɫɬɨɪɿɜ
(ɪɟɡɢɞɟɧɬɿɜ ɬɚ ɧɟɪɟɡɢɞɟɧɬɿɜ)
ɋɬɭɩɿɧɶ ɞɨɜɿɪɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɞɨ ɜɥɚɞɢ
ɇɚɹɜɧɿɫɬɶ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ
ɪɟɝɿɨɧɿɜ ɞɟɪɠɚɜɢ

ɏ
ɏ
ɏ
ɏ
ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɮɚɤɬɨɪɢ

ɋɬɚɧ ɞɢɧɚɦɿɤɢ ȼȼɉ
ɋɟɪɟɞɧɶɨɪɿɱɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɿɧɮɥɹɰɿʀ ɡɚ
ɨɫɬɚɧɧɿ 10 ɪɨɤɿɜ
ɉɪɢɫɭɬɧɿɫɬɶ ɿɧɨɡɟɦɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɜ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ
Ⱦɨɫɬɭɩɧɿɫɬɶ ɤɪɟɞɢɬɿɜ ɜ ɟɤɨɧɨɦɿɰɿ
ɋɬɚɧ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ
ɩɿɥɶɝ ɞɥɹ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ
ɋɬɚɧ ɩɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨ ɬɢɫɤɭ ɧɚ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ
ɋɬɚɛɿɥɶɧɿɫɬɶ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɝɪɨɲɨɜɨʀ
ɨɞɢɧɢɰɿ
Ɋɿɜɟɧɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɦ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦ

ɏ
ɏ
ɏ
ɏ
ɏ
ɏ
ɏ
ɏ
ɉɪɚɜɨɜɿ ɮɚɤɬɨɪɢ

ɋɬɚɧ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɢɯ
ɚɤɬɿɜ
ɋɬɚɧ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɦ ɧɨɪɦɚɦ
ɋɬɚɧ ɤɨɪɭɩɰɿʀ ɭ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɚɯ
ȼɩɥɢɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɧɚ
ɜɟɞɟɧɧɹ ɛɿɡɧɟɫɭ

ɏ
ɏ
ɏ
ɏ
ɋɨɰɿɚɥɶɧɿ ɮɚɤɬɨɪɢ

Ⱦɨɫɬɚɬɧɿɫɬɶ ɩɪɨɠɢɬɤɨɜɨɝɨ ɦɿɧɿɦɭɦɭ
ɞɥɹ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ ɜ ɤɪɚʀɧɿ
ɇɚɹɜɧɿɫɬɶ ɛɟɡɪɨɛɿɬɬɹ
ɋɬɚɜɥɟɧɧɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɞɨ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ
ɿɧɜɟɫɬɨɪɿɜ ɬɚ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɤɨɦɩɚɧɿɣ ɧɚ
ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɞɟɪɠɚɜɢ
Ɋɿɜɟɧɶ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ

ɏ
ɏ
ɏ
ɏ
Ɍɟɯɧɿɱɧɿ ɮɚɤɬɨɪɢ

Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɚ ɨɫɧɚɳɟɧɿɫɬɶ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ
ɋɬɚɧ ɡɧɨɲɭɜɚɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ
ɋɬɚɧ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ
ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ
ɋɬɚɧ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ

ɏ
ɏ
ɏ
ɏ
ȿɤɨɥɨɝɿɱɧɿ ɮɚɤɬɨɪɢ

ɋɬɚɧ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɨɫɬɿ ɩɪɢɪɨɞɧɢɦɢ
ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ
ɋɬɚɧ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɨɫɬɿ ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɢɦɢ
ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ
ɋɬɚɧ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ
ɇɚɹɜɧɿɫɬɶ ɨɱɢɫɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ

кісних та якісних результатів за групами фак
торів.
На основі виявлених факторів сформовано
інтегральний показник, що розраховується за
формулою:
(2),
де ІCF — показник оцінювання інвестицій
ного клімату держави; хі — оцінка фактора,
який впливає на інвестиційний клімат; рі — пи
Передплатний індекс 21847

ɏ
ɏ
ɏ
ɏ

тома вага фактора в показнику оцінювання
інвестиційного клімату.
(3),
де xi — фактор, який впливає на інвестицій
ний клімат держави; zi — бал за складовою фак
тора, що впливає на інвестиційний клімат; pi —
питома вага складової у факторі.
Оцінювання показників пропонуємо здійс
нювати за п'ятибальною шкалою (табл. 2).
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Таблиця 3. Питома вага
внутрішніх факторів впливу на інвестиційний клімат України
ɉɢɬɨɦɚ
Ɏɚɤɬɨɪ ɬɚ ɣɨɝɨ ɫɤɥɚɞɨɜɿ
ɜɚɝɚ
ɉɨɥɿɬɢɱɧɿ ɮɚɤɬɨɪɢ (ɩɢɬɨɦɚ ɜɚɝɚ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɿɧɞɟɤɫɭ - 0,23)
Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɫɬɚɛɿɥɶɧɿɫɬɶ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀ ɜɥɚɞɢ ɭ ɞɟɪɠɚɜɿ
0,3
ɋɬɭɩɿɧɶ ɞɨɜɿɪɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɞɨ ɜɥɚɞɢ
ɋɬɚɜɥɟɧɧɹ ɜɥɚɞɢ ɞɨ ɿɧɜɟɫɬɨɪɿɜ (ɪɟɡɢɞɟɧɬɿɜ ɬɚ
0,3
ɇɚɹɜɧɿɫɬɶ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɪɟɝɿɨɧɿɜ ɞɟɪɠɚɜɢ
ɧɟɪɟɡɢɞɟɧɬɿɜ)
ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɮɚɤɬɨɪɢ (ɩɢɬɨɦɚ ɜɚɝɚ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɿɧɞɟɤɫɭ - 0,22)
ɋɬɚɧ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɩɿɥɶɝ ɞɥɹ
ɋɬɚɧ ɞɢɧɚɦɿɤɢ ȼȼɉ
0,15
ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ
ɋɟɪɟɞɧɶɨɪɿɱɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɿɧɮɥɹɰɿʀ ɡɚ ɨɫɬɚɧɧɿ 10 ɪɨɤɿɜ
0,2
ɋɬɚɧ ɩɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨ ɬɢɫɤɭ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ
ɉɪɢɫɭɬɧɿɫɬɶ ɿɧɨɡɟɦɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ
0,05
ɋɬɚɛɿɥɶɧɿɫɬɶ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɝɪɨɲɨɜɨʀ ɨɞɢɧɢɰɿ
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ
Ɋɿɜɟɧɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɦ
Ⱦɨɫɬɭɩɧɿɫɬɶ ɤɪɟɞɢɬɿɜ ɜ ɟɤɨɧɨɦɿɰɿ
0,1
ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦ
ɉɪɚɜɨɜɿ ɮɚɤɬɨɪɢ (ɩɢɬɨɦɚ ɜɚɝɚ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɿɧɞɟɤɫɭ - 0,33)
ɋɬɚɧ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɢɯ ɚɤɬɿɜ
0,30
ɋɬɚɧ ɤɨɪɭɩɰɿʀ ɭ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɚɯ
ɋɬɚɧ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɦ ɧɨɪɦɚɦ 0,20
ȼɩɥɢɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɧɚ ɜɟɞɟɧɧɹ ɛɿɡɧɟɫɭ
ɋɨɰɿɚɥɶɧɿ ɮɚɤɬɨɪɢ (ɩɢɬɨɦɚ ɜɚɝɚ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɿɧɞɟɤɫɭ - 0,1)
Ⱦɨɫɬɚɬɧɿɫɬɶ ɩɪɨɠɢɬɤɨɜɨɝɨ ɦɿɧɿɦɭɦɭ ɞɥɹ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ ɜ
ɋɬɚɜɥɟɧɧɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɞɨ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɿɧɜɟɫɬɨɪɿɜ ɬɚ
0,3
ɤɪɚʀɧɿ
ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɤɨɦɩɚɧɿɣ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɞɟɪɠɚɜɢ
ɇɚɹɜɧɿɫɬɶ ɛɟɡɪɨɛɿɬɬɹ
0,3
Ɋɿɜɟɧɶ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ
Ɍɟɯɧɿɱɧɿ ɮɚɤɬɨɪɢ (ɩɢɬɨɦɚ ɜɚɝɚ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɿɧɞɟɤɫɭ - 0,1)
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɚ ɨɫɧɚɳɟɧɿɫɬɶ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ
0,25
ɋɬɚɧ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ
ɋɬɚɧ ɡɧɨɲɭɜɚɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ
0,25
ɋɬɚɧ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ
ȿɤɨɥɨɝɿɱɧɿ ɮɚɤɬɨɪɢ (ɩɢɬɨɦɚ ɜɚɝɚ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɿɧɞɟɤɫɭ - 0,02)
ɋɬɚɧ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɨɫɬɿ ɩɪɢɪɨɞɧɢɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ
0,25
ɋɬɚɧ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ
ɋɬɚɧ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɨɫɬɿ ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɢɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ
0,25
ɇɚɹɜɧɿɫɬɶ ɨɱɢɫɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ
Ɏɚɤɬɨɪ ɬɚ ɣɨɝɨ ɫɤɥɚɞɨɜɿ

ɉɢɬɨɦɚ
ɜɚɝɚ
0,2
0,2

0,15
0,1
0,15
0,1
0,30
0,20
0,15
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25

=5*0,15+5*0,2+4*0,05+4*0,1+5*0,15+5
Таблиця 4. Шкала оцінювання інтегрального
показника оцінювання інвестиційного клімату 5+5*0,1+5*0,15+4*0,1= 4,75
=5*0,3+5*0,2+5*0,3+5*0,2=5
України
=4*0,3+4*0,3+4*0,15+3*0,25=3,75
ɊȿɁɍɅɖɌȺɌɂȼɇɂɃ ɉɈɄȺɁɇɂɄ
ȻȺɅ
ɋɩɪɢɹɬɥɢɜɢɣ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɢɣ ɤɥɿɦɚɬ
ȱɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɢɣ ɤɥɿɦɚɬ ɡ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɢɦ ɪɢɡɢɤɨɦ
ȱɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɢɣ ɤɥɿɦɚɬ ɡ ɩɨɦɿɪɧɢɦ ɪɢɡɢɤɨɦ
ȱɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɢɣ ɤɥɿɦɚɬ ɡ ɜɢɫɨɤɢɦ ɪɢɡɢɤɨɦ
ɇɟɫɩɪɢɹɬɥɢɜɢɣ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɢɣ ɤɥɿɦɚɬ ɡ ɜɢɫɨɤɢɦ ɪɿɜɧɟɦ ɪɢɡɢɤɭ

8,0-10,0
6,0-7,99
4,0-5,99
2,0-3,99
0,0-1,99

Питома вага основних факторів, що впли
вають на формування інвестиційного клімату в
економіці України, наведено у таблиці 3.
Загальне значення показника оцінювання
інвестиційного клімату України пропонуємо
здійснювати як інтегральний показник, що
включає результати міжнародних рейтингів,
які характеризують стан інвестиційного кліма
ту, та результати оцінювання впливу внут
рішніх факторів на стан залучення іноземного
капіталу.
Пропонуємо інтегральний показник оціню
вання інвестиційного клімату України визнача
ти за формулою:
(4).
При цьому оцінювання інтегрального по
казника пропонуємо здійснювати за такою
шкалою (табл. 4).
Здійснимо оцінювання інвестиційного
клімату України на початок 2016 року:
ȱɋR =

= 1*0,25+1*0,15+0*0,15+0*0,15+1*0,15=0,55

=5*0,3+4*0,3+4*0,2+4*0,2=4,3

60

=3*0,25+2*0,25+3*0,25+3*0,25=2,75
=4*0,25+4*0,25+3*0,25+4*0,25=3,75
=4,3*0.23+4,75*0,22+5*0,33+3,75*0,1+3,75*0,1+2
+2,75*0,1+3,75*0,2=5,22 65

=0,35*0,55+0,65*5,2265=3,59

У відповідності з таблицею 4, на початок
2016 року в Україні спостерігається інвести
ційний клімат з високим ризиком, що й підтвер
джують як міжнародні, так і вітчизняні експер
ти.
ВИСНОВКИ З ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК
У ДАНОМУ НАПРЯМІ

Для оцінювання інвестиційного клімату в
країні пропонується на першому етапі здійс
нити вивчення результатів міжнародних рей
тингів інвестиційної привабливості України.
Для розрахунку інтегрального показника
міжнародних рейтингів інвестиційної приваб
ливості України виділено такі основні складові,
як інвестиційне середовище, інвестиційна при
вабливість, інвестиційний імідж, інвестиційна
активність. На другому етапі здійснюється виз
начення інтегрального показника оцінювання
факторів (політичних, економічних, правових,
соціальних, технічних, екологічних) впливу на
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інвестиційну привабливість країни. Загальне
значення показника оцінювання інвестиційно
го клімату України пропонується здійснювати
як інтегральний показник, що включає резуль
тати міжнародних рейтингів, які характеризу
ють стан інвестиційного клімату, та результа
ти оцінювання впливу внутрішніх факторів на
стан залучення іноземного капіталу. Здійснені
за запропонованою методикою розрахунки
свідчать, що на початок 2016 року в Україні спо
стерігається інвестиційний клімат з високим
ризиком.
Запропонована модель оцінювання інве
стиційного клімату держави за основними
факторами, що впливають на його форму
вання є прийнятною для використання.
Перспективи подальших досліджень поля
гають у прогнозуванні на основі оцінки ста
ну інвестиційного клімату обсягів залучен
ня іноземного капіталу в економіку Украї
ни.
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