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Аналіз системи ключових показників формування привабливого інвестиційного клімату
України й особливостей управління ними
Україна, як молода країна, створює ринок інвестицій, який є найважливішою складовою національної
економіки в умовах викликів і загроз 21 століття, нестабільності та гібридної війни. Метою дослідження є
аналіз інвестиційного клімату та інвестиційної привабливості України та визначення ключових показників в
політичному, правовому, економічному, соціальному та інших аспектах, в яких ринок інвестицій може стати
привабливим. Аналіз динаміки притоку прямих іноземних інвестицій в Україну від 2002 до 2018 рр. та їх
структурний аналіз дозволили визначити періоди найбільш значних коливань та причини таких змін, а також
пріоритетні сектори української економіки, які представляють фінансовий інтерес для іноземних інвесторів,
який в цілому є основою для формування привабливого інвестиційного клімату й управління ним в країні.
Для визначення недоліків, загроз, переваг і можливостей інвестування, враховуючи особливості управління
ними, було використано методи системи фінансового управління, включаючи метод SWOT-аналізу.
Результати аналізу причин зменшення іноземних інвестицій в економіку країни свідчать про те, що
запропонований механізм для покращення інвестиційного клімату в країні дозволить збільшити притік
прямих іноземних інвестицій та фінансувати загальний обсяг капіталовкладень.
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Анализ системы ключевых показателей формирования привлекательного инвестиционного
климата
Украина, как молодая страна, создает рынок инвестиций, являющийся важнейшей составляющей
национальной экономики в условиях вызовов и угроз 21 века, нестабильности и гибридной войны. Целью
исследования является анализ инвестиционного климата и инвестиционной привлекательности Украины и
определение ключевых показателей в политическом, правовом, экономическом, социальном и других
аспектах, в которых рынок инвестиций может стать привлекательным. Анализ динамики притока прямых
иностранных инвестиций в Украину от 2002 до 2018 гг. и их структурный анализ позволили определить
периоды наиболее значительных колебаний и причины таких изменений, а также приоритетные секторы
украинской экономики, представляющие финансовый интерес для иностранных инвесторов, в целом
являющийся основой для формирования привлекательного инвестиционного климата и управления им в
стране.
Для определения недостатков, угроз, преимуществ и возможностей инвестирования, учитывая особенности
управления ими, были использованы методы системы финансового управления, включая метод SWOTанализа.
Результаты анализа причин уменьшения иностранных инвестиций в экономику страны свидетельствуют о
том, что предложенный механизм для улучшения инвестиционного климата в стране позволит увеличить
приток прямых иностранных инвестиций и финансировать общий объем капиталовложений.
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