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ТЕНДЕНЦІЇ ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ
В УКРАЇНІ

Проаналізовано стан іноземного інвестування. Розглянуто проблеми іноземних
інвесторів. Визначено тенденції розвитку іноземної інвестиційної діяльності в Україні.

Проанализированы состояние иностранного инвестирования и проблемы инвесторов.
Определены тенденции развития иностранной инвестиционной деятельности в Украине.

The article analyzes the modern state of foreign investment, touches upon the problems of
foreign investors, determines the tendencies of foreign investment activity in Ukraine.

Економіка України вступає в новий етап досягнення стабільного економічного зрос-
тання, передусім у реальному секторі економіки. Важливу роль у вирішенні цієї проблеми
відіграють інвестиції, оскільки сьогодні вони визначають напрями
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й інтенсивність розвитку всієї економічної діяльності в суспільстві. Саме динамічно зростаючі
інвестиції з матеріалізованими в них інноваціями, трансформуючись у створення нових
конкурентоспроможних виробництв, є важливим засобом забезпечення економічного
зростання на основі науково-технічного прогресу, підвищення ефективності господарської
діяльності.

Сучасний етап розвитку української економіки характеризується процесами відносної
політичної та макроекономічної стабілізації. Однак, незважаючи на це, говорити про
інвестиційне підвищення ще передчасно. Реальний обсяг інвестицій значно нижче існуючих
потреб економіки, не спостерігаються тенденції і до стійкого зростання іноземних інвестицій. Тому
за даних умов ключовою проблемою економічної політики держави є активізація інвестиційної
діяльності, яка потребує формування такої інвестиційної політики, що надає можливість
максимально використовувати національні ресурси і залучати у вітчизняну економіку
іноземні інвестиції.

У процесі дослідження тенденцій інвестиційних процесів в Україні використано праці
відомих спеціалістів [1-12].

Мета статті – комплексне дослідження розвитку іноземної інвестиційної діяльності в
Україні. Теоретичну основу дослідження становлять методи загальнонаукового пізнання,
статистичного та математичного аналізу.

Проаналізуємо стан іноземних інвестиційних процесів в Україні. Іноземне інвестування
посідає особливе місце у структурі зовнішньоекономічних пріоритетів розвитку економіки
України. Розвиток іноземного інвестування в Україні з 1992 р. характеризується позитивною
динамікою (табл. 1). На початок 2008 р. в Україну залучено 29489,4 млн. дол. США іноземних
інвестицій.

Сукупний обсяг капіталу нерезидентів в Україні збільшився з початку 1994 р. майже у
135 разів. Чистий приріст ПІІ (прямі іноземні інвестиції) в Україні з урахуванням їх
переоцінки, втрат, курсової різниці тощо за 2007 р. склав 7882,1 млн. дол., що на 67,1% більше
приросту за 2006 р. (табл. 2). Протягом 2007 р. 65 підприємств отримали інвестиції в розмірі
понад 20 млн. дол. США кожне, з них 10 – по 100 млн. дол. США і більше.

Таблиця 1
Сукупний капітал нерезидентів в Україні за 1994-2008 рр.1

Роки
Сукупний обсяг

капіталу нерезидентів,
млн. дол. США

Темпи зростання

до попереднього року, % до 1994 р.,
разів

1994 219,4 – –
1995 483,5 220,4 2,20
1996 896,9 185,5 4,09
1997 1438,2 160,4 6,56
1998 2063,6 143,5 9,41
1999 2810,7 136,2 12,81



2000 3281,8 116,8 14,96
2001 3875,0 118,1 17,66
2002 4555,3 117,6 20,76
2003 5471,8 120,1 24,94
2004 6794,4 124,2 30,97
2005 9047,0 133,2 41,24
2006 16890,0 186,7 76,98
2007 21607,3 127,9 98,48
2008 29489,4 136,5 134,41

1 Дані наведено на початок року. Розраховано за даними Держкомстату України [13].

Таблиця 2
Чистий приріст прямих іноземних

інвестицій в Україні за 1992-2007 рр.1

Роки Чистий приріст ПІІ, млн.
дол. США

Темпи зростання

до попереднього року, % до 1994 р.,
разів

1 2 3 4
1992-1993 219,4 – –

1994 264,1 120,4 1,20
1995 413,4 156,5 1,88
1996 541,3 130,9 2,47
1997 625,4 115,5 2,85
1998 747,1 119,5 3,41
1999 471,1 63,1 2,15

Закінчення табл. 2
1 2 3 4

2000 593,2 125,9 2,70
2001 680,3 114,7 3,10
2002 916,5 134,7 4,18
2003 1322,6 144,3 6,03
2004 2252,6 170,3 10,27
2005 7843,0 348,0 35,75
2006 4717,3 60,1 21,50
2007 7882,1 167,1 35,93

1 Розраховано за даними Держкомстату України [13].

Географічна структура іноземного інвестування залишається достатньо стабільною.
Інвестиції надійшли із 123 країн світу. До десятки основних країн-інвесторів, на які припадає
майже 80% загального обсягу прямих інвестицій, входять: Кіпр – 5941,8 млн. дол. США
(20,1%), Німеччина – 5917,9 (20,1%), Нідерланди – 2511,2 (8,5%), Австрія – 2075,2 (7,0%),
Сполучене Королівство – 1968,8 (6,7%), Російська Федерація – 1462,2 (5,0%), Сполучені
Штати Америки – 1436,8 (4,9%), Франція – 1046,2 (3,5%), Віргінські острови, Британські –
1045,7 (0,4%) та Швеція – 1006,6 млн. дол. США (0,3%) (рис. 1).



Рис. 1. Географічна структура прямих іноземних інвестицій
в економіку України станом на 01.01.2008 р., %

Аналіз галузевої привабливості України свідчить, що найбільш інтенсивно інвестиційні
процеси відбуваються у високоприбуткових сферах, які не потребують значного вкладання
капіталу при забезпеченні швидкої віддачі (рис. 2). Значний приріст іноземного капіталу у
2007 р. спостерігався на підприємствах, що здійснюють фінансову діяльність, – на 2277,8 млн.
дол. США, операції з нерухомим майном, оренду, інжиніринг та надання послуг підприємцям
– на 782,0 та будівництво – на 779,4 млн. дол. США, а також на підприємствах промисловості
– на 2026,9 млн. дол. США, у тому числі добувної – на 627,9 та переробної – на 1393,5 млн.
дол. США.

Рис. 2. Структура прямих іноземних інвестицій
в економіку України за видами економічної

діяльності станом на 01.01.2008 р., %

Серед галузей переробної промисловості найбільше зросли обсяги прямих іноземних
інвестицій у виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції – на 370,6 млн. дол. США,
харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів – 292,0, металургійне виробництво та
виробництво готових металевих виробів – 245,1, хімічну та нафтохімічну промисловість –
181,9 млн. дол. США. На підприємствах торгівлі, ремонту автомобілів, побутових виробів,
предметів особистого вжитку капітал збільшився на 430,7 млн. дол. США, транспорту та
зв’язку – 296,6, сільського господарства, мисливства, лісового господарства – на 152,8 млн.
дол. США. Значні обсяги іноземних інвестицій зосереджено на підприємствах промисловості
– 8138,0 млн. дол. США (27,6% загального обсягу прямих інвестицій в Україну), у тому числі
переробної – 6941,0 та добувної – 1059,5 млн. дол. США. Серед галузей переробної
промисловості суттєві обсяги інвестицій здійснено в металургійне виробництво та
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виробництво готових металевих виробів – 1685,6 млн. дол. США, у виробництво харчових
продуктів, напоїв та тютюнових виробів – 1564,0, машинобудування – 1049,6, хімічну та
нафтохімічну промисловість – 838,8 млн. дол. США.

У фінансових установах акумульовано 4793,9 млн. дол. США (16,3%) прямих інвестицій,
на підприємствах торгівлі, ремонту автомобілів, побутових виробів та предметів особистого
вжитку – 3056,4 (10,4%), в організаціях, що здійснюють операції з нерухомим майном, оренду,
інжиніринг та надання послуг підприємцям, – 2550,6 млн. дол. США (8,6%) (рис. 2).

Аналіз регіональної структури іноземного інвестування свідчить про нерівномірність
розподілу інвестицій по регіонах України, їх зосередження у промислових центрах України,
таких як м. Київ (32,2%), Дніпропетровська (9,9%), Донецька (4,8%), Харківська (4,3%),
Київська (3,7%), Одеська (3,0%), Запорізька області (2,4%) (рис. 3).

Висновки. У цілому можна відзначити формування певних тенденцій іноземного
інвестування в Україні: переважання партнерів із країн, що розвиваються (за кількістю
іноземних інвестицій), і партнерів із промислово розвинутих країн (за розміром інвестицій);
збільшення частки інвестицій із країн СНД; реалізація спільних інвестиційних проектів, як
правило, на двосторонній основі; орієнтація підприємств з іноземними інвестиціями на
виробництво товарів, якими світові ринки практично

Рис. 3.  Питома вага
прямих іноземних інвестицій в економіку України по регіонах станом на 01.01.2008 р., %

насичені, та на сферу послуг; обережність західних партнерів щодо великих інвестицій, що
зумовлено економічною і політичною нестабільністю, високим рівнем корупції, відсутністю
надійних гарантій захисту інвестицій; активність малих зарубіжних фірм, орієнтованих на
швидку віддачу невеликих інвестицій або вигоду від разових операцій, нерідко суто
посередницьких або відверто спекулятивних; нерівномірність розподілу інвестицій по галузях
і регіонах України, їх зосередження у промислових центрах України, зокрема в Києві; велика
частка майнових внесків іноземних інвесторів у сукупному обсязі інвестицій, слабе
використання механізмів фінансового ринку для інвестування.

Для того щоб і далі зростали обсяги і поширювалося застосування іноземних інвестицій,
насамперед необхідно: максимальне спрощення процедур, що регламентують
взаємовідносини держави і підприємців у сфері залучення іноземних інвестицій; законодавче
створення надійної системи страхування та перестрахування інвестиційних ризиків,
заснування за участі держави страхової компанії та забезпечення її виходу на міжнародні
страхові ринки; надання іноземному інвестору права оренди (а не власності, як це нерідко
пропонується) на земельну ділянку під розміщення підприємства з іноземним капіталом на
вигідний для нього термін; залучення в інвестиційну сферу заощаджень іноземних громадян із
використанням гарантійних механізмів їх повернення; створення системи гарантій
стабільності для забезпечення довгострокового фінансування інвестиційних проектів.
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