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ВПЛИВ ІНОЗЕМНОГО КАПІТАЛУ НА ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ 

 
Іноземне інвестування набуває важливого значення для економічного 

розвитку. Світовий досвід свідчить, що без залучення іноземних інвестицій, 
не маючи доступу до сучасних технологій, країнам важко вийти з економічної 
кризи. У процесі іноземного інвестування вирізняються країни, які є 
основними інвесторами у інших країнах, і країни,до яких спрямовуються 
іноземні інвестиції. Їх залучення регламентується державою з метою 
підтримки національних інтересів та пріоритетних галузей економіки. 
Залучення коштів сприяє активізації інвестиційного процесу, впровадженню 
нових технологій,використанню передового зарубіжного досвіду, розвитку 
малого і середнього бізнесу та зростанню передового зарубіжного 
досвіду,розвитку малого і середнього бізнесу та зростанню інвестиційного 
потенціалу територій. 

Іноземний капітал може притягнути в країну досягнення науково-
технічного прогресу та передовий досвід управління. Крім того, залучення 
іноземного капіталу в матеріальне виробництво набагато вигідніше отримання 
кредитів для закупок необхідних товарів, які лише помножують загальний 
державний борг. 

Залучення іноземних інвестицій, в порівнянні з традиційними джерелами 
фінансування, дає додаткові можливості, що полягають у використання 
зарубіжного організаційного та управлінського досвіду, доступу до новітніх 
технологій, розвитку експортного потенціалу підприємницьких структур та 
економіки в цілому. В сучасних умовах Україна не спроможна забезпечити 
соціально-економічний розвиток за рахунок власних фінансових ресурсів і 
потребує притоку іноземного капіталу. Ситуація ускладнюється зростаючою 
конкуренцією на світових ринках капіталу. Формування сприятливого 
інвестиційного клімату є одним із стратегічних завдань, що сьогодні стоять 
перед українською державою [1]. 
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До основних причин, що сповільнюють розвиток інвестиційного 
підприємництва та бізнесу в Україні, треба віднести насамперед такі: 
внутрішні політичні та економічні потрясіння, анексія Криму, військові дії на 
сході країни, недосконалість системи захисту іноземних 
інвестицій,нерозвиненість інвестиційної інфраструктури, відсутність реформ, 
корупція, податковий тягар, інфляція, та ін. 

Залучення іноземних інвестицій дає змогу країні-реципієнту отримати 
ряд вигод, основними з яких є поліпшення платіжного балансу; трансфер 
новітніх технологій та ноу-хау; комплексне використання ресурсів; розвиток 
експортного потенціалу і зниження рівня залежності від імпорту; досягнення 
соціально-економічного ефекту (підвищення рівня зайнятості, розбудова 
соціальної інфраструктури тощо) [3]. 

Україна ж має значний інвестиційний потенціал, зокрема: є одним з 
найбільших потенційно містких ринків в Європі; володіє багатими 
природними ресурсами; має високий рівень науково-дослідних розробок у 
багатьох галузях науки і техніки та значний науково-технічний потенціал; 
володіє значним сільськогосподарським потенціалом (вигідне географічне 
розташування, сприятливий клімат, родючі ґрунти); має добре розвинену 
інфраструктуру. Окрім того, привабливість української економіки для 
іноземних інвесторів ґрунтується на наявності відносно дешевої 
кваліфікованої робочої сили, сформованій законодавчій базі з вирішення 
питань іноземних інвестицій, яка, зокрема, впроваджує національний режим 
діяльності для фірм з прямими інвестиціями, посиленні зв’язків з країнами 
ЄС, членстві в СОТ тощо. 

За даними Держстату у 2015 році в економіку України інвестовано 
3763,7 млн. дол. США та вилучено 891,3 млн. дол. США прямих інвестицій 
(акціонерного капіталу). Зменшення капіталу за рахунок переоцінки, утрат та 
перекласифікації, за даними Держстату, за цей період становить 
5245,8 млн.дол.США (у т. ч. за рахунок курсової різниці – 
5024,3 млн. дол.США) [5]. 

Обсяг залучених з початку інвестування прямих іноземних інвестицій 
(акціонерного капіталу) в економіку України на 31.12.2015 року становив 
43371,4 млн. дол. США. 

На підприємствах промисловості зосереджено 30,6% загального обсягу 
прямих інвестицій в Україну, в установах фінансової та страхової діяльності – 
27,3%. 

До десяти регіонів: Дніпропетровської, Донецької, Харківської, 
Київської, Луганської, Львівської, Одеської, Запорізької, Полтавської, Івано-
Франківської областей та до м. Київ надійшло найбільше всього інвестицій – 
93,9 відсотка всіх залучених прямих іноземних інвестицій [4]. 

Провідними сферами економічної діяльності, за обсягами залучення 
інвестицій, у 2015 році залишаються: промисловість – 55,4 млрд. грн., 
будівництво – 24,7 млрд. грн., інформація та телекомунікації – 17,6 млрд. грн., 
сільське, лісове та рибне господарство – 17,2 млрд. грн., ремонт 
автотранспортних засобів і мотоциклів – 12,7 млрд. грн., транспорт, складське 
господарство, поштова та кур’єрська діяльність – 10,7 млрд. грн. 

Хоча в Україні в середньому третина іноземних інвестицій надходить у 
промисловість, однак в основному фінансуються низькотехнологічні галузі та 



м. Хмельницький, 11-12 листопада 2016 р. │ 107 

 

виробництва (металургія, загальна хімія, харчова промисловість). Ще третина 
іноземних вкладень приходиться на фінансову діяльність, яка хоч і є украй 
необхідною для здійснення всіх видів господарської діяльності, не може 
розглядатися реальною основою добробуту країни у довгостроковій 
перспективі [4]. 

Отже, Україна залишається привабливою для інвестицій із наявним 
потенціалом природних виробничих ресурсів, та на жаль, не здатна фінансово 
забезпечити всі галузі народного господарства, тому виникає необхідність у 
залученні іноземного капіталу. Але через відсутність належного рівня 
інвестиційного клімату в державі, нестабільність законодавчих питань щодо 
інвестиційної сфери, низький рівень розвитку інфраструктури самого 
інвестиційного ринку, високий рівень інфляційних процесів тощо наявна 
проблема недостатності інвестиційних коштів. У найближчій перспективі 
роль інвестицій, особливо інноваційного характеру, різко зростатиме, 
оскільки вони є основою стабільного й стійкого економічного розвитку, який 
дозволить скоротити розрив в основних макроекономічних показниках між 
Україною і розвиненими країнами.  
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АНАЛІЗ ФАКТИЧНИХ ТА СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ  

ПО ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ЩОДО НАДХОДЖЕННЯ 

ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ ЗА ОСТАННІ ТРИ РОКИ 

 
Стратегія економічного зростання України та її регіонів передбачає 

проведення на інноваційній основі глибоких структурних перетворень в 
економіці країни, формування ринкового середовища на засадах 


