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У статті розглянуто тенденції розвитку інвестиційної політики України. Проаналізовано
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Постановка проблеми. Сьогодні інвестиції є най-
важливішим засобом забезпечення виходу України з
економічної кризи. Але іноземні інвестори не дуже по-
спішають вкладати свої капітали в українську еконо-
міку. Це вказує на велику обережність і певну недо-
віру іноземних інвесторів до реальних можливостей
забезпечити відповідні умови для ефективного функ-
ціонування вкладеного іноземного капіталу. Основни-
ми причинами цього є нестабільне законодавство;
відсутність надійних гарантій захисту для іноземних
інвесторів; низька купівельна спроможність значної ча-
стини населення; невисокий рівень інвестиційної
інфраструктури, яка могла б забезпечити швидкий опе-
ративний зв'язок України з іншими країнами та нада-
вати необхідні послуги для оперативного управління
діяльністю підприємств із іноземними інвестиціями.

Аналіз останніх досліджень. Проблемам надход-
жень іноземних інвестицій в економіку України, форму-
ванню сприятливого інвестиційного становища країни
та її регіонів присвячено праці багатьох економістів,
науковців і практиків - І. О. Бланка [1], В. А. Верби [1],
О. П. Коюди [3], Н. С. Краснокутської [4], Г. В. Строкови-
ча [5], В. В. Ковальова [6], А. Д. Шеремет [7], Ю. Блеха
[8], Е. Брігхема [9], У. Шарпа [10]. Багато з них указу-
ють на загальну проблему відсутності державного
регулювання потоків іноземних інвестицій в Україну.
Тому виникає необхідність насамперед проведення
аналізу тенденцій інвестиційної політики України у
сфері надходжень іноземних інвестицій до країни та її
регіонів, що і є метою цієї статті.

Виклад основного матеріалу. За даними Держ-
комстату України, за підсумками 2008 р. у розвиток еко-
номіки країни вкладено понад 272 млрд грн капіталь-
них інвестицій. Як і в попередні роки, переважну част-
ку в структурі освоєних обсягів становили інвестиції в
основний капітал (85,7 %), із них 134,7 млрд грн інвес-
товано в капітальне будівництво, 98,4 млрд грн - у
придбання машин й обладнання. На поліпшення
об'єктів (капітальний ремонт, модифікацію, модерні-
зацію) спрямовано 11,2 % усіх інвестицій, на придбан-
ня та створення інших необоротних матеріальних ак-
тивів - 1,8 %, на формування основного стада робо-
чої та продуктивної худоби - 0,4 %. У нематеріальні
активи вкладено 3,0 % загального обсягу капітальних
інвестицій, із яких 40,3 % становили витрати на прид-

бання (створення) засобів програмного забезпечен-
ня. У 2008 р. суб'єктами господарювання за рахунок
усіх джерел фінансування освоєно 233,1 млрд грн інве-
стицій в основний капітал, що становить 97,4 % від
обсягів попереднього року. Головним джерелом
фінансування капіталовкладень, як і раніше, залиша-
ються власні кошти підприємств та організацій, за
рахунок яких у 2008 р. освоєно 56,7 % інвестицій в
основний капітал. Частка залучених та запозичених
коштів, у тому числі кредитів банків, коштів іноземних
інвесторів та інвестиційних фондів, у загальних обся-
гах капіталовкладень становила 23 %. За рахунок дер-
жавного та місцевих бюджетів освоєно 9,2 % інвес-
тицій в основний капітал. Частка коштів населення на
будівництво власного житла становила 9,1 % усіх капі-
таловкладень. Як і в попередні роки, найбільшу част-
ку капіталовкладень було спрямовано в розвиток про-
мислових видів діяльності (32,9 %). Однак порівняно з
2007 р. обсяги інвестицій в основний капітал у промис-
ловість зменшилися на 5,3 %. Це зумовлено зменшен-
ням інвестицій у переробну промисловість (на 11,9 %),
які складають майже 64 % від усіх капіталовкладень у
промисловість. Інвестиції в розвиток добувної промис-
ловості та в підприємства з виробництва та розподілу
електроенергії, газу та води збільшилися на 9,0 % та
15,4 % відповідно. У переробній промисловості інвес-
тиційно привабливим було целюлозно-паперове вироб-
ництво та видавнича діяльність, а також хімічна та на-
фтохімічна промисловість, обсяги інвестування в роз-
виток яких зросли на 12,6 % та 12,5 % відповідно [11].

Дані статистики дають також підстави для виснов-
ку, що негативний вплив на темпи освоєння капіталов-
кладень у переробній промисловості мало зменшен-
ня інвестицій в основний капітал у металургійне вироб-
ництво (на 26,5 %), виробництво іншої неметалевої
мінеральної продукції (на 15,0 %), виробництво коксу
та продуктів нафтопереробки (на 26,8 %), обробку
деревини та виробництво виробів із деревини, крім
меблів (на 31,4 %), та легку промисловість (на 23,8 %).
Частка цих видів діяльності в загальних обсягах капі-
таловкладень переробної промисловості станови-
ла 48,7 %. Інвестиції у виробництво харчових продуктів,
напоїв та тютюнових виробів і машинобудування зни-
зилися на 9,6 % і 5,9 % відповідно. У 2008 р. капіта-
ловкладення в розвиток організацій, що здійснюють
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операції з нерухомим майном, оренду, інжиніринг та
надання послуг підприємцям, зменшилися на 5,8 %, а
їх частка в загальних обсягах інвестицій в основний
капітал становила 21,0 %. Інвестиції в основний капітал
у розвиток транспорту й зв'язку зменшилися на 17,6 %,
у фінансову діяльність - на 11,8 %, у діяльність готелів
та ресторанів - на 3,9 %, у державне управління - на
5,9 %. У 2008 р. значно (на 42,3 %) зросли капітало-
вкладення в сільське господарство, мисливство та
лісове господарство (проти 18,4 % у 2007 р.). Відповід-
но, питома вага інвестицій у цей вид діяльності збіль-
шилася та становила 7,2 %. Капіталовкладення в тор-
гівлю, ремонт автомобілів, побутових виробів та пред-
метів особистого вжитку зросли на 9,0 %, а їх частка в
загальних обсягах інвестицій порівняно з 2007 р.

збільшилася та становила 10,6 %. У розвиток будів-
ництва було спрямовано на 6 % коштів більше, ніж у
2007 р., а їх питома вага збільшилася та становила
5,3 %. У соціальній сфері приріст інвестицій в освіту,
охорону здоров'я та надання соціальної допомоги, а
також у підприємства з надання комунальних та індиві-
дуальних послуг, діяльність у сфері культури та спорту
становив 10,3 %, 13,0 % та 6,7 % відповідно. Капіта-
ловкладення в житлове будівництво у звітному році
становили 35,5 млрд грн, що на 11,9 % менше, ніж у
2007 р. Їх частка в загальному обсязі освоєних інвестицій
в основний капітал зменшилася та становила 15,2 %.
За даними Держкомстату, починаючи з 2001 р., чистий
щорічний приріст іноземного капіталу коливається
(млрд дол. США) (рис. 1).
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Рис. 1. Щорічний приріст іноземного капіталу [11].

У той же час обсяг прямих іноземних інвестицій на
одного мешканця України зріс з 94 дол. США у 2001 р.
до 775 дол. США за підсумками 2008 р. У 2008 р. за-
гальний обсяг прямих іноземних інвестицій, внесених
в Україну, склав 35723,4 млн дол. США, що на 20,9 %
більше обсягу інвестицій на початок 2008 р. Приріст
прямих іноземних інвестицій за підсумками 2008 р.
склав 10911,1 млн дол. США, що на 25,3 % більше над-
ходжень у попередньому році. У цілому приріст сукуп-
ного обсягу іноземного капіталу в економіці країни, з

урахуванням його переоцінки, утрат, курсової різниці
за 2008 р., склав 6180,7 млн дол. США, що становить
77,9 % рівня попереднього року. Варто відзначити, що
в Україні у вересні 2008 р. обсяг прямих іноземних інве-
стицій в українську економіку скоротився на 32,91 %
по відношенню до аналогічного періоду 2007 р. Крім
того, у вересні 2008 р. спостерігалося різке збільшен-
ня відпливу короткострокового капіталу з України -
1,719 млрд дол. США порівняно з 796 млн дол. у серпні
2008 р. і 395 млн дол. США в липні.

Таблиця 1. - Прямі іноземні інвестиції в Україну [11]
Станом на Показники 1.01.08 р. 1.01.09 р. 

Темп росту, 
% 

Прямі іноземні інвестиції в Україну,  
млрд дол. США 29,5 35,72  21,08 

Прямі іноземні інвестиції на одну особу, дол. США 636,5 769,7 20,93 
Прямі іноземні інвестиції з України,  
млрд дол. США 6,196 6,198 0,03 

 
Протягом 2008 р. спостерігались тенденція до на-

рощування обсягів прямих іноземних інвестицій, вод-
ночас спад темпів приросту прямих іноземних інвес-
тицій в економіку України в третьому-четвертому квар-
талі порівняно з першим півріччям 2008 р., який пояс-
нюється впливом світової фінансово-економічної кри-
зи на рух капіталу, а також курсова різниця, яка виник-
ла у зв'язку з девальвацією офіційного курсу гривні
до долара США та склала мінус 3,9 млрд дол. США,
суттєво вплинули на загальний показник притоку пря-
мих іноземних інвестицій.

Разом із тим, приріст іноземного капіталу в 2008 р.
спостерігався на підприємствах, що здійснюють фінан-
сову діяльність, - на 2285,7 млн дол. США, операції з
нерухомим майном, оренду, інжиніринг та надання по-
слуг підприємцям - на 901,4 млн дол. США, торгівлю,
ремонт автомобілів, побутових виробів, предметів
особистого вжитку - на 646,3 млн дол. США, будівниц-
тво - на 421,1 млн дол. США, а також на підприємствах
переробної промисловості - на 115 млн дол. США. Ста-
ном на початок 2009 р. загальний обсяг прямих іно-
земних інвестицій до України досяг 35723,4 млн дол.
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США. Найбільший об'єм капіталовкладень одержаний
в Києві - 13321,5 млн дол. США (частка інвестицій до-
сягла 37,3 % від загального об'єму прямих інвестицій).
Інтерес інвесторів викликають такі регіони, як Дніпро-
петровська область - 7,5 %, Харківська - 4,5 %, До-
нецька - 4,2 %, Київська - 3,6 %, Одеська - 2,8 %,
Львівська - 2,6 %, Запорізька - 2,3 %. На жаль, май-
же на кожний із решти регіонів України припадає мен-
ше 2 % від загального обсягу іноземних інвестицій.

Аналізуючи статистичні дані щодо напрямів вкла-
дання іноземних інвестицій в економіку України, слід
зазначити, що більша їх частка спрямовується в про-
мисловість (22,6 %), у т. ч. переробну (19,4 %), фінан-
сову діяльність (20 %). Ця тенденція сприяє підви-
щенню конкурентоспроможності вітчизняних підпри-

ємств, оскільки інвестиції спрямовуються на онов-
лення основних фондів та започаткування нових тех-
нологій виробництва.

Інвестиції за вказаний період надійшли зі 123 країн
світу. До десятки основних країн-інвесторів, на які при-
падає майже 83 % загального обсягу прямих інвес-
тицій, входять Кіпр - 5941,8 млн дол. США, Німеччина
- 5917,9 млн дол. США, Нідерланди - 2511,2 млн дол.
США, Австрія - 2075,2 млн дол. США, Сполучене Ко-
ролівство - 1969 млн дол. США, Російська Федерація
- 1460 млн дол. США, Сполучені Штати Америки - 1437
млн дол. США, Франція - 1046 млн дол. США, Віргінські
острови, Британські - 1046 млн дол. США та Швеція -
1007 млн дол. США (рис. 2).

Рис. 2. Розподіл прямих інвестицій в Україну за основними країнами-інвесторами
(у % до загального обсягу) [11].

Обсяг прямих інвестицій в економіку України з країн
ЄС на 01.01.2009 р. становив 28,2 млрд дол. США,
що складає 78,9 % загального обсягу інвестицій в Ук-
раїну (на 01.01.2008 р. - 22,9 млрд. дол. США, 77,6 %).
Основними країнами-інвесторами, частка яких дорів-
нює 79 % від загального обсягу інвестицій з ЄС, є Кіпр
- 7682,9 млн дол. США (27,3 % загального обсягу інве-
стицій із країн ЄС), Німеччина - 6393,8 млн дол. США
(22,7 %), Нідерланди - 3180,8 млн дол. США (11,3 %),
Австрія - 2445,6 млн дол. США (8,7 %) та Сполучене
Королівство - 2273,5 млн дол. США (8,1 %).

Значні обсяги прямих інвестицій із країн ЄС зосе-
реджено на підприємствах промисловості (26,1 %).
Серед видів економічної діяльності переробної про-
мисловості суттєві інвестиції зроблено у виробництво
харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів; у
металургійне виробництво та виробництво готових
металевих виробів. Також інвестиційно-привабливими
є організації, що здійснюють операції з нерухомим
майном, оренду, інжиніринг та надання послуг підпри-
ємцям (11,9 %), підприємства фінансової діяльності
(25,4 %) і підприємства торгівлі, ремонту автомобілів,
побутових виробів та предметів особистого вжитку
(10,0 %).

Так, із Кіпру надійшло інвестицій до вітчизняних
організацій та установ, що здійснюють операції з не-
рухомим майном, оренду, інжиніринг та надання послуг
підприємцям, 1821,3 млн дол. США (23,7 % до загаль-
ного обсягу інвестицій із країни), до фінансових уста-
нов - 1626,4 млн дол. США (21,2 %), у підприємства
промисловості внесено 1513,9 млн дол. США (19,7 %).

Із Німеччини та Нідерландів до українських
підприємств надійшло 1146,4 млн. дол. США (17,9 %)
та 1202,3 млн дол. США (37,8 %) відповідно, у тому
числі в переробну промисловість - 1123,6 млн дол.
США (17,6 %) та 1077,4 млн дол. США (33,9 %). Нере-
зидентами з Австрії найбільше інвестицій унесено до
фінансових установ - 993,5 млн дол. США (40,6 %).

Інвесторів зі Сполученого Королівства приваблю-
ють виробничі підприємства, де зосереджено 656,0
млн дол. США (28,9 %), а також підприємства торгівлі,
ремонту автомобілів, побутових виробів та предметів
особистого вжитку - 394,9 млн дол. США (17,4 %). До
вітчизняних організацій, які займаються операціями з
нерухомим майном, орендою, інжинірингом та надан-
ням послуг підприємцям, інвестовано 344,1 млн дол.
США (15,1 %). На рис. 3 наведено графік прямих іно-
земних інвестиції в Україну за останні вісім років.
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Рис. 3. Прямі іноземні інвестиції в Україну [11].
Обсяг інвестицій з України в економіку країн ЄС на

01.01.2009 р. складає 5949 млн дол. США, або 96,0 %
загального обсягу інвестицій з України (на 01.01.2008 р.
- 5926,5 млн дол. США, 95,6 %). Найбільші обсяги інве-
стицій спрямовано до Кіпру - 5826,1 млн дол. США
(97,9 % загального обсягу інвестицій в країні ЄС).
Друге та третє місця за обсягами інвестицій посіда-
ють Польща та Латвія, в економіку яких із України на-
дійшло відповідно 46,9 млн дол. США та 31,6 млн дол.
США. Українські інвестиції до Кіпру здійснено резиден-
тами, що зареєстровані за видом економічної діяль-
ності "операції з нерухомим майном, оренда, інжині-
ринг та надання послуг підприємцям" (91,4 % обсягу
інвестицій в країну), Польщі - підприємствами торгівлі,
ремонту автомобілів, побутових виробів та предметів
особистого вжитку (96,0 %), а Латвії - установами
фінансової діяльності (100,0 %).

Висновки

1. Інвестиції відіграють важливу роль у станов-
ленні та розвитку економіки України. Обсяг інозем-
них інвестицій є одним із показників інтегрованості
країни у світове господарство. Проведена оцінка ре-
зультатів інвестиційної політики свідчить, що Україна
залишається й досі привабливою для інвестицій, є
достатньо інтегрованою у світове господарство, а
порушення макростабільності на зовнішніх ринках сут-
тєво впливає на внутрішні процеси в Україні.

2. Вразливість української економіки сьогодні обу-
мовлена високими обсягами зовнішнього боргу, не-
досконалістю фінансової системи, залежністю від
припливу іноземного капіталу, твердою прив'язкою
гривні до долара, а також політичною ситуацією.
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