
 

 

135 
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ПРОБЛЕМА ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В УКРАЇНІ 
 
Роль інвестицій в економіці країни важко переоцінити, вони 

срияють збільшенню зайнятості, обсягів сукупного виробництва, 
доходів, уможливлюють упровадження нових технологій, новітніх 
форм менеджменту, забезпечуючи економічне зростання в країні. 

Особливої ролі у сучасних умовах набувають прямі іноземні 
інвестиції (ПІІ) та засновані на них транснаціональні корпорації. 
За даними ЮНКТАД [4] за період з 1990 р. до теперішнього часу 
складається загальна тенденція до збільшення ПІІ в світі, та, як 
наслідок, зростання виробництва іноземних філій 
транснаціональних корпорацій, їх експорту та зайнятості. 

Галузевий розподіл світових прямих іноземних інвестицій 
свідчить про те, що найбільша їх кількість сконцентрована у 
автомобілебудуванні, нафтовій та газовій промисловості, 
комунальних послугах, телекомунікаціях, електротехнічній та 
електронній галузі, металургії та гірській промисловості, торгівлі 
тощо [1].  

Крім того, складається довгострокова тенденція до 
збільшення світових ПІІ в сфері послуг. 

В Україні спостерігаласьз тенденція до збільшення ПІІ з 
2010 р. по 2014 р. Так, у 2010 р. ПІІ в Україну склали 39 
175,7 млн. дол., а у 2014 р. 57056,4 млн. дол. [2]. 

Загальний обсяг ПІІ в економіку України у 2015 р. склав 
43371,4 млн. дол., їх структура за країнами-інвесторами свідчить 
про наступне. Найбільшими країнами експортерами капіталу в 
Україну, сукупна частка яких в загальному обсязі ПІІ в Україну 
складає 89 %, є Кіпр, Нідерланди, Німеччина, Російська 
Федерація, Австрія, Велика Британія, Вiрґiнськi Острови, Франція, 
Швейцарія, Італія, Польща, США, Угорщина [2]. 

Найбільше вкладаються ПІІ в Україні в фінансовий сектор, 
торгівлю, ремонт, операції з нерухомістю, підприємницькі послуги, 
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що дозволяє зробити висновок про те, що головною метою 
інвестування в Україну є прагнення світових ТНК до використання 
українського ринку для отримання швидкого прибутку. 

Структуру експорту капіталу України у 2015 р. свідчить про 
те, шо ПІІ з України переважно розміщені в таких країнах як Кіпр, 
Російська Федерація, Латвія, Вiрґiнськi Острови, Польща, сукупна 
частка яких в загальному обсязі відтоку ПІІ з України складає 
98,4 %, а переважна частка належить Кіпру – 93,7 %. Загальний 
обсяг ПІІ з України в економіку країн світу у 2015 р. склав 6210 
млн. дол. [3]. 

Таким чином, Україна бере участь в процесах міжнародної 
міграції капіталу. Одначе, для активізації інвестиційної діяльності в 
Україні та підвищення її ефективності необхідним є впровадження 
певних заходів державою, серед яких основними є наступні: 
створення сприятливих соціально-політичних та економіко-
правових умов для внутрішнього та зовнішнього інвестування на 
макрорівні, зниження процентної ставки, коригування податкової 
політики, в тому числі в напрямку надання податкових канікул, 
пільгового оподаткування та кредитування в першу чергу в 
сферах, де створюється найбільша додана вартість, наукоємних, 
високотехнологічних виробництвах, розвиток яких сприятиме 
економічному зростанню на інноваційній основі. 
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