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АНАЛІЗ ВПЛИВУ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ 

НА ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ 

 

Розвиток сучасної економіки важко уявити без ефективної інвестиційної 

діяльності. Залучення інвестицій, у тому числі іноземних, забезпечує науково-

технологічний прогрес, економічне зростання, створення додаткових та 

збереження існуючих робочих місць, активізацію підприємницької діяльності 

тощо. В той же час аналіз статистичних даних показує, що інвестиційна 

привабливість України досить низька. Економіка України перебуває в 

складній економічній ситуації, яка зберігає тенденції до погіршення внаслідок 

продовження агресивної політики Російської Федерації, окупації Криму і 

військових операцій на сході України. 

Іноземні інвестиції – це довгострокові вкладення капіталу закордонними 

власниками в промисловість, сільське господарство, транспорт і інші галузі 

економіки спрямовані на отримання максимального прибутку на капітал, 

підприємницького прибутку, прямих та непрямих вигод від контролю над 

фірмою [1]. 

На сьогоднішній день в нашій державі існує проблема недостатнього 

використання інвестиційного потенціалу, яка пов’язана із політичною 

нестабільністю, проблемою надання надійних гарантій захисту від змін 

українського законодавства, високим рівнем корумпованості та 

бюрократизму, високим рівнем інфляції в країні, складним процесом 

реєстрації, ліцензування і митних процедур, надмірним втручанням держави у 

регулювання іноземних інвестицій, постійними змінами у чинному 

законодавстві, відсутністю в Україні єдиного центрального органу з питань 

державного управління іноземного інвестування.  

За даними Державної служби статистики, обсяг прямих іноземних інвестицій 

в Україну за 2012–2017 рр. становив 269630,8 млн. дол. США (без урахування 

тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та 

частини зони проведення антитерористичної операції) (рис. 1). 
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Рис. 1. Прямі іноземні інвестиції в Україну за 2012–2017 рр.  

(млн. дол. США) 

 

За 2012–2017 рр. інвестиції надходили з 133 країн світу. До основних 

країн-інвесторів, на які припадає 83% загального обсягу ПІІ, належать: Кіпр – 

79351,6 млн. дол. США, Нідерланди – 46523,2 млн. дол. США, Російська 

Федерація – 19416,7 млн. дол. США, Німеччина – 18230,5,3 млн. дол. США, 

Велика Британія – 13914,2 млн. дол. США, Франція – 9 070,5 млн. дол. США, 

Австрія – 11582,8 млн. дол. США, Швеція – 3708,3 млн. дол. США, 

Швейцарія – 7707,8 млн. дол. США, Сполучені Штати Америки –  

4752,2 млн. дол. США, Польща – 4933,7 млн. дол. США, Угорщина –  

4052,8 млн. дол. США [2]. 

Дослідивши рух ПІІ в Україні можна виявити низку проблем, які 

заважають ефективному розвитку інвестування. Інвестиції, які одержує країна 

розміщені територіально нерівномірно. Оскільки величини інвестицій по 

регіонах України суттєво відрізняються, наслідком цього є регіонально різний 

економічно-соціальний розвиток країни. Здебільшого інвестори здійснюють 

інвестиції в уже розвинені сфери економічної діяльності. Найбільше прямих 

іноземних інвестицій надійшло до: м. Києва – 47,42% та Придніпровського 

району – 18,21% від загального обсягу іноземних інвестицій. Далі за обсягом 

ПІІ іде Північно-Східний район – 6,89%, Донецький район – 6,70% (з 2014 р. 

спостерігається негативна динаміка надходжень ПІІ, у зв’язку з проведенням 

АТО більшість заводів закрито, оскільки розташовані саме в місцях бойових 

дій), Карпатський район – 5,27% від загального обсягу іноземних інвестицій. 

Оцінка ПІІ в країну за видами економічної діяльності дає змогу виділити 

найрозвиненіші та привабливі сфери національної економіки для закордонного 

інвестора. За 2012–2017 рр. основними галузями – лідерами з іноземних 

інвестицій є промисловість з обсягом 86014,9 млн. дол. США (31,27% усіх 

залучених іноземних інвестицій) і фінансова та страхова діяльність –  

65650,0 млн. дол. США (29,12% усіх залучених іноземних інвестицій). 

Отже, аналізуючи рух ПІІ в Україні можна виявити низку актуальних 

проблем, адже вони заважають ефективному розвитку інвестування. 

Інвестиції, які одержує країна розміщені територіально нерівномірно. 
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Здебільшого інвестори здійснюють інвестиції в уже розвинені сфери 

економічної діяльності. Важливим аспектом зменшення інвестицій є 

нестабільність валюти, воєнні дії на Східній Україні, корупція, проблеми у 

судовій системі, нестабільність політичної ситуації [3]. 

Основними шляхами вирішення цих проблем можуть бути: 

− забезпечення політичної та економічної стабільності; 

− вдосконалення законодавства, яке забезпечить регулювання інвести- 

ційної діяльності; 

− припинення воєнних дій на Сході України; 

− подолання корупції; 

− розробка регіональних планів підвищення інвестиційної привабливості 

областей з урахуванням особливостей їх поточних рейтингів інвестиційної 

привабливості; 

− запровадження ефективного механізму страхування ризиків іноземного 

інвестування [4]. 

Таким чином, реалізація цих заходів дозволить Україні залучити увагу 

іноземних інвесторів до вітчизняної економіки. 
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