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Методологія дослідження. Результати отримані за рахунок застосування
методів: аналізу й синтезу – при дослідженні обсягів, динаміки і структури прямих іноземних інвестицій в Україні; експертних оцінок – для визначення інвестиційної привабливості української економіки; систематизації та узагальнення –
для оцінки інвестиційного клімату; статистичного аналізу – при з’ясуванні сучасного стану іноземного інвестування в Україні.
Результати. Визначено основних іноземних інвесторів в Україні, домінуючим серед яких в останні роки є Кіпр. Встановлено причини низького рівня
інвестиційної активності іноземних інвесторів в Україні, а саме: корумпованість
українських державних та судових органів, яка породжує вибіркове судочинство в Україні; низька ефективність державних інститутів; неврегульованість
корпоративних відносин; недостатній рівень специфікації та захисту прав власності; відсутність верховенства права та рівності всіх перед законом.
Проаналізовано рейтинги інвестиційної привабливості України, зокрема,
Doing business (Світовий банк та Міжнародна фінансова корпорація (IFC)); індекс інвестиційної привабливості (Європейська Бізнес Асоціацієя (ЄБА)); Індекс глобальної конкурентоспроможності (Global Competitiveness Index, (GCI));
індекс сприйняття корупції (Transparency International), на основі чого доведено,
що незважаючи на певне покращення окремих індексів, інвестиційний клімат в
Україні залишається несприятливим для інвестування.
Новизна. Визначено причини, що викликають низьку інвестиційну привабливість української економіки. З’ясовано, що найбільш негативно на стан
іноземного інвестування в Україні впливають інституціональні чинники,
пов’язані з домінуванням групових інтересів при прийнятті урядових рішень,
опортуністична поведінка чиновників, висока корумпованість, низька ефективність державних інститутів, відсутність верховенства права та рівності всіх перед законом.

Практична значущість. Дослідження складових інвестиційного клімату в
українській економіці створює підґрунтя для виявлення основних проблем національного інвестиційного середовища і дозволяє враховувати ці змінні при прийнятті інвестиційних рішень, а також надавати рекомендації щодо покращення
інвестиційної привабливості економіки України.
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