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Проаналізовано сучасний стан, структуру та динаміку інвестиційної діяльності в 
Україні, виокремлено основні джерела надходження іноземних інвестицій, встановлено 
причини коливання обсягів іноземних інвестицій, визначено перспективні напрямки 
інвестування в українську економіку. Хоча відбувся спад іноземних інвестицій в 
Україну, та перспективи їх розвитку загалом – обнадійливі. Для активізації іноземних 
інвестицій крім припинення військових дій на Сході України, необхідно створити 
сприятливе бізнес середовище для інвесторів, спростити процедури реєстрації та 
ведення бізнесу, усунути застарілі регулятивні норми.  
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іноземні інвестиції, акціонерний капітал, офшор. 

 
Постановка проблеми та актуальність дослідження 

Інвестиції відіграють значну роль у розвитку економіки будь-якої країни. Зв`язок між 
інвестиціями та економічними процесами можна розглядати з двох сторін: з однієї – формування 
інвестиційних потоків залежить від економічного розвитку країни, а з іншої – інвестиції 
забезпечують покращення економічної ситуації. Для країни інвестиції створюють такі позитивні 
ефекти: модернізація виробничих потужностей та процесів; збільшення обсягів виробництва; 
підвищення конкуренції; розвиток інфраструктури та ін. [1].  

Значний вплив інвестиції мають на процес модернізації виробничих технологій через 
створення нових підприємств, де впроваджують новітні технології та сучасну організацію праці. Це 
зумовлює підвищення якості продукції, а впровадження сучасних методів управління – ріст 
продуктивності праці. У результаті підприємства можуть збільшувати обсяги виробництва. 
Інвестиції активізують ринкову конкуренцію, – поява на ринку нових конкурентоспроможних 
товарів зумовлює технічні й організаційні інновації.  

Крім цього, інвестиції мають позитивний вплив на платіжний баланс країни, що може 
проявлятись у вигляді збільшення експорту вітчизняної продукції та зменшення імпорту за рахунок 
інвестування галузей, у яких обсяг виробництва невеликий, і попит задовольняється за рахунок 
імпорту. Окрім економічних ефектів, інвестиції зумовлюють покращення соціального становища в 
країні через створення додаткових робочих місць і скорочення безробіття, зростання рівня доходів і 
купівельної спроможності населення, збільшення соціальних виплат, і, як наслідок, зростання 
доходів бюджетів усіх рівнів. 

 
Мета статті – аналізування структури міжнародних інвестицій в Україні та формування 

перспективних напрямів інвестування в українську економіку. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій 
Дослідженням структури міжнародних інвестицій займались зокрема: Аверчук Р., який 

розглядав джерела іноземних інвестицій, вплив військового конфлікту в Україні на іноземне 
інвестування, розвиток інвестиційної діяльності [2]; Мельник О., Адамів М. та Смерека Л., які 
аналізують інвестиційну привабливість підприємств в умовах євроінтеграції [3]; Раманова Ю.С. і 
Герасимчук В.Г., які досліджували механізм підвищення ефективності залучення іноземних 
інвестицій [4]; Рощина Н.В., Борданова Л.С. й Мілько І.В., які вивчали особливості залучення 
прямих іноземних інвестицій в економіку країни [5]. 

 
Виклад основного матеріалу 

Основне завдання іноземних інвестицій полягає не тільки в забезпеченні додаткових 
фінансових вкладень в економіку, але і в задоволенні потреби країни в нових прогресивних методах 
праці та засобах виробництва. При цьому в країн формуються нові виробничі відносини, що 
дозволяють ефективніше використовувати іноземний капітал.   

Вкладення в економіку країни можна аналізувати з двох точок зору: надходження прямих та 
портфельних інвестицій. У цій статті буде акцентовано на прямих іноземних інвестиціях та 
перспективних напрямах їх активізації.  

Зручне географічне розташування, відносно дешева робоча сила, значні сільськогосподарські 
та сировинні ресурси сприяють залученню іноземних інвестицій в Україну. На рис. 1 наведено 
обсяг прямих іноземних інвестицій в Україну за останні 8 років. 

Як бачимо, не існує чіткої тенденції щодо вкладення прямих іноземних інвестицій в Україну. 
У 2015 р. їх надходження скоротились у півтора рази порівняно з 2014 р., основною причиною чого 
став військовий конфлікт на Сході України та посилена ним політико-економічна криза. У 2017 р. 
був незначний ріст інвестицій, та до сьогодні вони не досягли обсягів 2013-2014 рр. 

При аналізуванні іноземних інвестицій в Україну важливою є їхня структура та її динаміка. 

 
Рис. 1. Прямі іноземні інвестиції в акціонерний капітал  

в Україні у 2011-2018 рр. [6] 
 
На рис. 2 подано обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку України за країнами 

походження у 2011-2018 рр.   
За даними Державного комітету статистики України найбільшим інвестором за 2011-2018 рр. 

був Кіпр внаслідок наявності там офшорів. Де-факто, інвестиції, які надходять з Кіпру, а також із 
Віргінських островів та Белізу, є українським або російським капіталом, який розміщується в 
офшорних зонах для оптимізації оподаткування. Крім перелічених країн Нідерланди також діють як 
офшори, завдяки сприятливим податковим умовам.   
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Рис. 2. Динаміка прямих іноземних інвестицій в акціонерний капітал  

в Україні за країнами походження в 2011-2018 рр. [7]  
 
Як було зазначено, найбільший спад інвестицій в Україну відбувся у 2015 р., після початку 

збройного конфлікту. Проте, в наступні роки не відбувалось значного збільшення інвестицій, 
внаслідок нестабільної політико-економічної ситуації. У 2017 рр. спостерігалось покращення 
інвестиційної привабливості України у порівнянні з 2016 р., оскільки  відбувся менший спад 
інвестицій, а з деяких країн спостерігалось стрімке зростання. Зокрема, у 2017 р. порівняно з 2016 р. 
відбулося значне зростання інвестицій з Люксембургу (з 363,9 млн. дол. до 942,3 млн. дол.) 
внаслідок укладення у 2016 р. Конвенції між Урядом України і Урядом Великого Герцогства 
Люксембург про уникнення подвійного оподаткування [8], яке сприяло створенню ще однієї 
офшорної зони для українських бізнесменів [9].  

У 2016 та 2017 рр., незважаючи на санкції проти Росії, збільшувались інвестиції з Російської 
Федерації, – у 2016 р. вони зросли на 29,84% порівняно з 2015 р, а у 2017 р. на 51,42% у порівнянні 
з 2016 р. та становили 4598,4 млн. дол., але у 2018 р., як видно з рис. 2, відбулось скорочення 
інвестицій з РФ. Проте, якщо розглянути детальніше, куди були спрямовані інвестиції з Росії, то 
ситуація виглядає по-іншому. За інформацією заступника директора рейтингової агенції “Експерт-
Рейтинг” В.Шапрана, основна частка всіх російських інвестицій надійшла на докапіталізацію 
дочірніх банків “Промінвестбанку”, “ВТБ Банку” та “ВіЕс Банку”, за рахунок кредитів, котрі їм 
видали материнські компанії в Москві ще задовго до початку агресії Росії проти України. У 2018 р. 
також надходили інвестиції з Росії, більшість із яких (92%) була спрямована на докапіталізацію 
“Сбербанку” та “ВТБ Банку” [10]. Таким чином, після запровадження санкцій щодо Росії реальний 
обсяг цих інвестицій в Україну суттєво знизився. Проте, російський капітал продовжує надходити 
від приватного сектору через офшори, і в статистичних даних такі інвестиції розглядаються як 
інвестиції з ЄС.  

Окрім перелічених офшорних країн існують і реальні інвестори, які вкладають кошти в 
українські компанії. Так, японська Fujikura та французька Nexans розвивають промислове 
виробництво на Львівщині, французька Biocodex вкладає кошти у фармацевтичний ринок. Зокрема, 
створена в Україні у 2014 р. фармацевтична компанія Biocodex у 2016 р. збільшила свій оборот на 
70% [11]. Австрійські інвестиції в основному надходять в банківський та страховий сектор, зокрема 
один із найбільших банків Райффайзен Банк Аваль входить до австрійської банківської групи 
Raiffeisen International. Левова частка інвестиції надходить із Німеччини, – за інформацією П. 
Клімкіна у 2017 р. німецькі компанії створили мінімум 2 тис. робочих місць в Україні [12]. 
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Швейцарія також збільшила свої інвестиції, основна частка яких інвестовано у промисловість. 
Щодо польських інвестицій (основна частка яких надходить у аграрну сферу інфраструктуру, 
транспортну галузь), то останніми роками вони практично не змінились.  

За даними Державного комітету статистики України, найбільше іноземних інвестицій над-
ходить у промисловість, фінансову і страхову діяльність, гуртову й роздрібну торгівлю, операції з 
нерухомим майном (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Динаміка обсягів прямих іноземних інвестицій в Україну у 2013-2018 рр.  

за видами економічної діяльності [7] 
 

Починаючи з 2014 р. дані аналізують без урахування тимчасово окупованої території 
Автономної Республіки Крим та Севастополя, а також частини зони збройного конфлікту. Це 
зумовило зменшення інвестицій у промисловість, оскільки на сході України була найбільш 
розвинута промисловість. У 2018 р. у промисловість було вкладено 10655,1 млн. дол., у фінансову 
та страхову діяльність – 3512,5 млн. дол., в гуртову та роздрібну торгівлю – 5383 млн. дол., в 
операції з нерухомим майном – 4009,6 млн. дол., у професійну, наукову та технічну діяльність – 
2018,9 млн. дол. Найменше коштів протягом останніх 5 років було інвестовано в освіту. 

Наведені дані свідчать, що збройний конфлікт має значний негативний вплив на інвестиційні 
потоки в Україну загалом. Тому необхідно, щоб уряд регулярно наголошував на міжнародній арені 
про те, що в Україні немає загрози для інвесторів, і вона є безпечною для інвестування.  

Проте збройний конфлікт не є єдиною перешкодою для входу інвесторів на український 
ринок. Високий рівень корупції, відсутність довіри до судової системи, непередбачуваний 
валютний курс, нестабільна економічна та політична ситуація – все це сприяє скороченню 
інвестиційних потоків до України. Ще до військового конфлікту існувала проблема того, що 
більшість інвестицій, які надходили до України, були реінвестованим українським капіталом. Тому 
проблематика залучення реальних інвестицій до України має довгостроковий характер.  

У зв`язку зі збройним конфліктом значна частина підприємств зі Сходу припинила діяльність, 
проте частина успішно функціонує та розвивається, незважаючи на економічні та політичні 
труднощі. Наприклад, власники підприємства зерноочисних технологій “Аеромех” з Луганська 
втратили все обладнання через війну і були змушені переїхати і почати все з нуля. З 2015 р. 
підприємство виросло з 3 до 45 осіб [12]. Отже, незважаючи на ситуацію, яка зараз існує в Україні, 
є низка підприємств із високим потенціалом для інвесторів.  

У першу чергу це стосується агропромислового комплексу. Експорт сільськогосподарської 
продукції у загальній структурі експорту 2018 р. склав 39,8% [14].   

Україна є світовим лідером із виробництва та експорту соняшникової олії, останні роки також 
активно нарощувала обсяги експорту борошна та цукру. Проте Україна продає свою продукцію за 
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найнижчими цінами. Наприклад, у 2016 р. експортовано 344 тис. тонн борошна вартістю 72,9 млн. 
дол. Водночас, США продали на 40 тис. тонн менше, але отримали за них 151,02 млн.дол [14]. 

У вітчизняному АПК існує низка проблем, зокрема неефективне використання землі та 
повільне впровадження новітніх технологій. З приходом іноземних інвесторів у цю галузь та 
запровадженням ними новітніх технологій обсяги виробництва та експорту могли б істотно зрости 
та принести прибутки інвесторам.  

Ще однією перспективною для інвестування галуззю є авіабудування.  Кабінет міністрів 
України схвалив Стратегію відродження українського авіабудування до 2022 року. Україна – одна з 
небагатьох країн світу, що має можливості повного циклу виробництва авіаційної техніки. І в такій 
продукції існує потреба, зокрема NASA запустило ракету з українським двигуном, Саудівська 
Аравія замовила українські транспортники АН-132, АН-148 і їх модифікації, а Алжир — 33 
вертольоти Мі-24 модифікації Super Hind Mk III. Україна має потенціал у цій галузі, проте існує 
потреба в інвестиціях [15]. 

Значний потенціал Україна має у виготовлені сільськогосподарської техніки. Зокрема, в 
Харкові виробляють різні моделі тракторів та двигунів для самохідних комбайнів, в Одесі – 
тракторні плуги, в Дніпрі та Тернополі – бурякозбиральні комбайни, Херсоні – зернозбиральні 
комбайни, Кропивницькому – сівалки тощо. При наявності іноземного інвестування Україна 
матиме можливість розвивати сільськогосподарські кластери, які би сприяли проектуванню, 
розробці та виготовленню агротехніки [16]. 

Сприятливі можливості для інвестування існують і в секторі альтернативної енергетики, 
оскільки Україна має запаси сировини та кваліфіковані кадри, які володіють необхідними 
технічними знаннями. Зокрема, за оцінками уряду існує потенціал щорічного виробництва сонячної 
енергії в Україні у 4 ГВт. Щодо вітроенергетики, то наразі вона знаходиться на ранній стадії 
розробки та модернізації. Проте, за оцінкою експертів південні регіони України завдяки швидкості 
вітру ідеально підходять для її розвитку.  А сільськогосподарські та лісові відходи, обсяги яких в 
Україні зростають, можуть стати ключовим ресурсом для виробництва тепла та електроенергії на 
основі біомаси [16].  

Стрімкого розвитку набуває галузь інформаційних технологій. На даний час Україна є 
провідним центром із розробки програмного забезпечення у Східній та Центральній Європі і займає 
четверте місце за експортом IT-продуктів і послуг у світі. На ринку інформаційних технологій, за 
даними голови EPAM Ю.Антонюка, працює понад 3000 сервісних компаній, більше тисячі 
стартапів і продуктових компаній, близько двох десятків R&D центрів, півдесятка профільних 
асоціацій та до 15 IT-кластерів [17]. Щороку збільшується кількість фахівців у цій сфері, та зростає 
кількість компаній. На сьогодні ринок ІТ є одним із найперспективніших.  

 
Висновки та перспективи подальших досліджень 

Було проаналізовано сучасний стан, структуру та динаміку інвестиційної діяльності в Украї-
ні, виокремлено основні джерела надходження іноземних інвестицій, встановлено причини 
коливання обсягів іноземних інвестицій, визначено перспективні напрямки інвестування в українсь-
ку економіку. Хоча відбувся спад іноземних інвестицій в Україну, та перспективи їх розвитку 
загалом – обнадійливі. 

Іноземні інвестиції сприятимуть розвитку ключових галузей економіки України, й, як 
наслідок зменшенню “відтоку мізків”. Але допоки за рівнем інвестиційної привабливості Україна 
посідає 131 місце зі 174 країн [18], їй, окрім припинення військових дій на Сході, необхідно 
створити сприятливе бізнес середовище для інвесторів, спростити процедури реєстрації та ведення 
бізнесу, усунути застарілі регулятивні норми. Такі заходи сформували б важливе підгрунтя для 
масштабного залучення реальних іноземних інвестицій до України, й повинні стати предметом 
подальших досліджень за тематикою. 
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Investments play a significant role in the development of any country's economy. For the country, 
investment creates the following positive effects: modernization of production facilities and processes; 
increase in production volumes; increased competition; infrastructure development, etc. 

The purpose of the article is to analyze the structure of international investments in Ukraine and 
to form perspective directions for investing in the Ukrainian economy. 

Convenient geographical location, relatively cheap labor force, significant agricultural and raw 
materials resources contribute to attracting foreign investment to Ukraine. The current state, structure 
and dynamics of investment activity in Ukraine are analyzed, the main sources of foreign investment 
inflow are identified, causes of volatility of foreign investments are determined, perspective directions of 
investment in the Ukrainian economy are determined.  

According to the State Statistics Committee of Ukraine, the largest share of foreign investments 
goes to industry, financial and insurance activities, wholesale and retail trade, real estate operations. 

The war has a significant negative impact on investment flows to Ukraine as a whole.  
The largest decline in investment in Ukraine occurred in 2015, after the outbreak of the armed conflict. 
However, in the following years there was no significant increase in investments due to the unstable 
political and economic situation. 

Corruption, lack of trust to the judiciary system, unpredictable exchange rates, volatile economic 
and political situations also cause a reduction in investment flows. But despite this, there are a number 
of businesses in Ukraine with high potential for investors. First of all, it is the agro-industrial complex, 
as well as production of agricultural machinery, aviation, alternative energy, information technologies. 

Although there has been a decline in foreign investment into Ukraine, the prospects for their 
development in general – are encouraging. In order to intensify foreign investment, in addition to the 
cessation of the war in the Eastearn Ukraine, it is necessary to create a favorable business environment 
for investors, simplify registration and business procedures, and remove outdated regulatory norms. 

Key words: investment, investment, investment activity, direct investments, foreign investments, 
share capital, offshore. 
 


