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А.В. ІВАХНЕНКО
ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ МІЖНАРОДНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ 
ЕКОНОМІЦІ

У даний час саме інвестиційній діяльності відводиться ключове місце в процесі проведення економічних, соціальних і політичних 
перетворень, які спрямовані на створення сприятливих умов для стійкого економічного зростання та інноваційного розвитку територій.
Важливу роль у розробці стратегії інвестиційної діяльності країни відіграє визначення пріоритетних напрямів інвестування, їх відповідності 
державним інтересам, досягнення стабілізації та зростання національної економіки.
Інтенсивний перехід до конкурентоспроможної моделі національної економіки зумовлює потребу співробітництва зі світовою системою 
господарювання, у якій іноземні інвестиції є важливим економічним важелем. В умовах фінансової нестабільності України через пандемію 
надзвичайно важливого значення набуває активізація інвестиційної діяльності та визначення  її пріоритетних напрямків, оскільки без цього 
неможливо здійснювати прогресивні структурні зрушення в економіці, інноваційне оновлення її реального сектора, підвищення 
конкурентоспроможності та забезпечення сталого соціально-економічного розвитку держави.
З метою встановлення привабливих для іноземних інвесторів видів економічної діяльності, до яких надходить найбільший обсяг прямих 
іноземних інвестицій, проаналізовано структуру надходження прямих іноземних інвестицій за видами економічної діяльності в економіці 
України.
Стан справ у сфері іноземного інвестування нині не відповідає необхідному відтворювальному рівню, що є своєрідним маркером 
інвестиційної політики, яка проводиться країною. Сьогодні необхідно змінити тактику та вживати активних заходів із залучення іноземних 
капіталів, не очикуючи, коли іноземний інвестор сам виявить зацікавленість.
Металургійна промисловість, авіабудування, машинобудування, альтернативна енергетика та IT індустрія є пріоритетними напрямками 
економіки, на які повинні бути максимально спрямовані інвестиційна та інноваційна діяльність, ресурси.
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А.В. ИВАХНЕНКО
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В СОВРЕМЕННОЙ 
УКРАИНСКОЙ ЭКОНОМИКЕ

В настоящее время именно инвестиционной деятельности отводится ключевое место в процессе проведения экономических, социальных и 
политических преобразований, направленных на создание благоприятных условий для устойчивого экономического роста и инновационного 
развития территорий.
Важную роль в разработке стратегии инвестиционной деятельности страны играет определение приоритетных направлений инвестирования, 
их соответствия государственным интересам, достижения стабилизации и роста национальной экономики. 
Интенсивный переход к конкурентоспособной модели национальной экономики обусловливает необходимость сотрудничества с мировой 
системой хозяйствования, в которой иностранные инвестиции являются важным экономическим рычагом. В условиях финансовой 
нестабильности Украины из-за пандемии чрезвычайно важное значение приобретает активизация инвестиционной деятельности и 
определение ее приоритетных направлений, поскольку без этого невозможно осуществлять прогрессивные структурные сдвиги в экономике, 
инновационное обновление ее реального сектора, повышения конкурентоспособности и обеспечения устойчивого социально-
экономического развития государства.
С целью установления привлекательных для иностранных инвесторов видов экономической деятельности, к которым поступает наибольший 
объем прямых иностранных инвестиций, проанализирована структура поступления прямых иностранных инвестиций по видам 
экономической деятельности в экономике Украины.
Состояние дел в сфере иностранного инвестирования сейчас не соответствует требуемому воспроизводственном уровню, что является 
своеобразным маркером инвестиционной политики, проводимой государством. Сегодня необходимо изменить тактику и принимать 
активные меры по привлечению иностранных капиталов, не ожидая, когда иностранный инвестор сам проявит заинтересованность.
Металлургическая промышленность, авиастроение, машиностроение, альтернативная энергетика и IT индустрия является приоритетными 
направлениями экономики, на которые должны быть максимально направлены инвестиционная и инновационная деятельность, ресурсы.
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А.V. IVAKHNENKO
PRIORITY DIRECTIONS OF INTERNATIONAL INVESTMENT IN THE MODERN UKRAINIAN 
ECONOMY 

Currently, investment activity is given a key place in the process of economic, social and political transformations, which are aimed at creating favorable 
conditions for sustainable economic growth and innovative development of territories. 
An important role in developing a strategy for investment activities of the country is played by the definition of priority areas of investment, their 
compliance with state interests, achieving stabilization and growth of the national economy.  
The intensive transition to a competitive model of the national economy necessitates cooperation with the world economic system, in which foreign 
investment is an important economic lever. In the conditions of financial instability of Ukraine due to the pandemic, it is extremely important to intensify 
investment activity and determine its priorities, because without it it is impossible to make progressive structural changes in the economy, innovative 
renewal of its real sector, increase competitiveness and ensure sustainable socio-economic development.
In order to establish attractive for foreign investors types of economic activity, which receives the largest amount of foreign direct investment, the 
structure of foreign direct investment by type of economic activity in the economy of Ukraine is analyzed.
The state of affairs in the field of foreign investment currently does not correspond to the required level of reproduction, which is a kind of marker of 
investment policy pursued by the country. Today, it is necessary to change tactics and take active measures to attract foreign capital, rather than waiting 
for a foreign investor to show interest.
The metallurgical industry, aircraft construction, mechanical engineering, alternative energy and IT industry are the priority areas of the economy, 
which should be maximally focused on investment and innovation activities, resources.
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Вступ. Одним з найбільш важливих факторів 

розвитку регіональної економіки будь-якої країни є 
інвестиції - вкладення капіталу в різні сфери та види 
діяльності, локалізовані на території. 

У даний час саме інвестиційній діяльності 
відводиться ключове місце в процесі проведення 
економічних, соціальних і політичних перетворень, які 
спрямовані на створення сприятливих умов для 
стійкого економічного зростання та інноваційного 
розвитку територій. 

Важливу роль у розробці стратегії інвестиційної 
діяльності країни відіграє визначення пріоритетних 
напрямів інвестування, їх відповідності державним 
інтересам, досягнення стабілізації та зростання 
національної економіки. Тільки ті країни, які здатні 
запропонувати більш привабливі, стабільні й 
досконалі фінансові механізми регулювання руху 
інвестицій у межах визначеної національної 
фінансової та загальної економічної політики, можуть 
претендувати на розвиток сучасних і майбутніх 
високотехнологічних галузей. 

Постановка проблеми та актуальність 
дослідження. В умовах фінансової нестабільності 
України через пандемію надзвичайно важливого 
значення набуває активізація інвестиційної діяльності 
та визначення  її пріоритетних напрямків, оскільки без 
цього неможливо здійснювати прогресивні структурні 
зрушення в економіці, інноваційне оновлення її 
реального сектора, підвищення 
конкурентоспроможності та забезпечення сталого 
соціально-економічного розвитку держави. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Визначення пріоритетних напрямків інвестування в 
економіку України відображено в наукових працях 
відомих вітчизняних науковців: Л.Рудь, О.Носова, 
Т.Шталь, Ю.Доброскок, О.Тіщенко, а інших. Хоча в 
роботах зазначених авторів достатньо глибоко 
розкрита тема інвестиційної діяльності України, про те 
окремі питання щодо пріоритетних напрямків 
покращення інвестицій не дістали належного 
висвітлення та потребують подальшого, більш 
детального розгляду. 

Постановка задачі. Метою статті є дослідження 
інвестиційної діяльності України, розробка пропозицій 
щодо її покращення та визначення перспективних 
напрямів інвестування в українську економіку.  

Методологія. Теоретико - методологічною 
основною дослідження, результати якого надані  в 
даній статті, виступали праці вітчизняних і зарубіжних 
вчених, присвячені проблемі підвищення ефективності 
інвестиційної діяльності в економіці України та 
визначення її пріоритетних напрямків у сучасних 
умовах. 

Результати дослідження. У науковій літературі 
науковці мають різні погляди щодо визначення 
сутності поняття «інвестиції», але більшість з них 
спираючись на англійський варіант терміну 
“іnvestment”, пов’язують із латинським словом 
“іnvest”, що означає “вкладати”. На нашу думку, таке 
тлумачення не висвітлює весь спектр економічних 

відносин, пов'язаних з інвестиційними процесами 
(форми, об'єкти та суб'єкти вкладення капіталу, мета 
інвестування та ін.). 

Слід зазначити, що відповідно до Закону України 
«Про інвестиційну діяльність» інвестиціями є всі види 
майнових та інтелектуальних цінностей, що 
вкладаються в об’єкти підприємницької та всіх інших 
видів діяльності. Велику роль відіграють іноземні 
інвестиції [1]. 

Інвесторами можуть бути іноземні держави, 
юридичні і фізичні особи, міжнародні організації, 
власні громадяни, які проживають за кордоном. 

В умовах обмеженості інвестиційних ресурсів 
вітчизняних інвесторів важливою метою 
функціонування регіональної економіки є залучення в 
регіон іноземних інвестицій. 

Інтенсивний перехід до конкурентоспроможної 
моделі національної економіки зумовлює потребу 
співробітництва зі світовою системою 
господарювання, у якій іноземні інвестиції є важливим 
економічним важелем. 

Основу вкладення іноземного приватного 
капіталу складають прямі та портфельні іноземні 
інвестиції, які на відміну від позик і кредитів, не 
збільшуючи зовнішнього боргу держави, сприяють 
одержанню засобів для розвитку виробництва, 
зацікавлюючи в цьому безпосередньо іноземного 
інвестора [2]. 

За останні роки в світі стрімко зростають потоки 
прямих іноземних інвестицій. Більша частина їх 
припадає на розвинуті країни, а невелика решта 
залишається країнам, що розвиваються. Зокрема, в 
світовому сільському господарстві інвестиційні 
потоки зросли у 3-4 рази. У галузі виробництва 
харчових продуктів інвестиційні потоки зросли майже 
у 6 разів. Традиційно країни, що розвиваються, 
набагато більше ввезли інвестицій, ніж вивезли їх, а от 
розвинуті країни в однаковій мірі експортували та 
імпортували капітал [3].  

Конкурентні переваги України з позицій 
сучасного та потенційного стану її розвитку полягають 
у наступному: 

1. Вигідне геополітичне розташування. Україна 
має вихід до Чорного моря і знаходиться на перехресті 
транспортних шляхів Європа - Азія, Північ - Південь. 

2. Високий рівень доступності природних 
ресурсів. Україна є другою у світі та першою серед 
пострадянських країн за перевіреними запасами 
марганцевої руди; країна також володіє запасами 
вугілля, залізної руди, каоліну, калію, глинистого 
сировини протягом 100–200 років. 

3. Недорога та кваліфікована робоча сила. 
4. Споживчий кошик [4].  
Але також слід зазначити, що, на жаль, всі ці 

згадані конкурентні переваги забезпечуються 
природним потенціалом країни, а не є досягненнями 
економіки. Саме вони сприяють залученню іноземних 
інвестицій на сьогодні. У таблиці 1 наведено динаміку 
прямих іноземних інвестицій в економіку України за 
останні 10 років. 
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Таблиця - 1 Прямі інвестиції (акціонерний 
капітал) в економіці України (2010 - 2020), млн.дол. 
США [5].

Станом на 01.01
Прямі 

інвестиції в 
Україну

Прямі 
інвестиції з 
України

2010 38 992,9 5 760,5
2011 45 370,0 6 402,8
2012 48 197,6 6 435,4
2013 51 705,3 6 568,1
2014 53 704,0 6 702,9
2015 38 356,8 6 456,2
2016 32 122,5 6 315,2
2017 31 230,3 6 346,3
2018 31 606,4 6 322,0
2019 32 905,1 6 294,4

31.12.2019 35 809,6 6 272,7
*дані наведено без урахування тимчасово окупованої території 
Автономної Республіки Крим, м.Севастополя, за 2014–2019рр.–
також без частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та 
Луганській областях

Для ілюстрації даних з таблиці 1 автором було 
створено графік (рис. 1).

На основі представлених даних можна зробити 
висновок, що суттєвий негативний вплив на обсяги 
прямих іноземних інвестицій в Україну був 
спричинений політичною нестабільністю у 2014 році. 
На кінець 2014 року спостерігається значне 
скорочення обсягу залучень на 15 347,2 млн. дол. 
Також, значення на кінець 2017 року скоротилося 
відносно 2016 року на 892,2 млн. дол. Упродовж 2018-
2020 років прослідковується позитивна динаміка щодо 
збільшення обсягу прямих іноземних інвестицій на 668 
мільйонів доларів.

Рис.1 Графік динаміки ПІІ в економіку України 
за період 2010-2020 рр.

У сучасних умовах цілі та завдання економічного 
розвитку України суттєво трансформуються, тоді як 
головна проблема (завдання створення економіки 
наздоганяючої модернізації) не лише залишається, але 
ще більше ускладнює раніше невирішеними 
соціально-економічними питаннями.

За останні 6 років країна не досягла такого 
значного розміру приросту іноземних залучень, як на 
почутку 2014 року. Дана тенденція до зменшення 

обсягу іноземних інвестицій є наслідком низки 
невирішених причин недовіри інвесторів, серед яких: 
високий рівень корупції в країні, нестабільність 
національної валюти, монополізація ринків і, звичайно 
ж, військовий конфлікт України з Росією.

Треба зауважити, що при аналізуванні іноземних 
інвестицій в Україну важливою є не тільки їх динаміка, 
а й їхня структура. Важливу роль у скороченні 
тривалості інвестиційного циклу та підвищенні його 
ефективності відіграє інфраструктурна ланка.

З метою встановлення привабливих для 
іноземних інвесторів видів економічної діяльності, до 
яких надходить найбільший обсяг прямих іноземних 
інвестицій, проаналізуємо структуру надходження 
прямих іноземних інвестицій за видами економічної 
діяльності в економіці України, станом на початок 
2014, коли ПІІ досягли найбільших обсягів за останні 
10 років, і кінець 2019 року.

Структура прямих іноземних інвестицій в 
Україну за видами економічної діяльності на початок 
2014 та кінець 2019 років представлена у вигляді 
діаграми (рис.2).

Розглядаючи дані за 2014, можна дійти висновку, 
що велика увага приділяється промисловості (зокрема, 
виробництву) - 32% від загального обсягу прямих 
іноземних інвестицій, фінансовому та страховому 
сектору - 23%, оптовій та роздрібній торгівлі та 
ремонту автомобілів та мотоциклів - 13%, нерухомість
- 9%, професійна, науково-технічна діяльність - 7%, 
інформація та телекомунікації – лише 4%. 

Тож спостерігаємо нерівномірний розподіл 
іноземних інвестицій по секторах.

Як видно з діаграми, на початок цього року 
найбільша частка іноземних інвестицій, так само як і в 
2014 році, припала на промисловість – 33%, окрім 
цього закордонні кошти значно активніше залучались 
у торгівлю та операції з нерухомим майном – 13%, а 
телекомунікації та ІТ навіть виросли удвічі з 4% до 8%.
Слід відмітити, що за аналізований період суттєво 
зменшувалась частка інвестицій у фінансову та 
страхову діяльність, яка у попередні роки була 
стабільно високою. За останні шість років вона 
скоротилась з 23% до 13% на кінець 2019 року.

Один з найважливіших галузей економіки 
України - сільське господарство - був недостатньо 
інвестований порівняно з іншими галузями.

Сільськогосподарський сектор України має дуже 
потужний потенціал та високу інвестиційну 
привабливість для іноземних інвесторів. Однак його 
специфіка (високі ризики та тривалий період обігу 
капіталу) разом із низкою макроекономічних факторів 
стримує приплив іноземного капіталу.

За даними Державної служби статистики 
України, у 2014 році в сільське господарство було 
інвестовано лише 1% від загального обсягу ПІІ в 
Україні, та у 2019 ситуація не сильно змінилась. 
Експорт сільськогосподарської продукції у загальній 
структурі експорту 2018 р. склав 39,8%. Україна є 
світовим лідером із виробництва та експорту 
соняшникової олії, останні роки також активно 
нарощувала обсяги експорту борошна та цукру. 
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Рис.2 Структура прямих іноземних інвестицій в Україну за видами економічної діяльності на початок 2014 
та кінець 2019 років (розроблено автором за даними [5]) 

Проте продукція продається за 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 [6]. 

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

Проведений аналіз засвідчує, що, незважаючи на 
високі темпи зростання інвестиційних витрат протягом 
останніх років, їх структура залишається 
малоефективною та не орієнтованою на реалізацію 
стратегічних пріоритетів економічного розвитку. 
Сучасна структура інвестиційної динаміки 
спрямована, насамперед, на консервацію наявної 
малоефективної структури промисловості України. 

Нині Україна, безумовно, є державою, яка залучає 
іноземний капітал на свою територію. Тож 
проаналізуємо конкретні пріоритетні напрями 
іноземного інвестування в економіку України на 
основі врахування національних інтересів. 

Останні два роки показали, що саме українські 
бізнесмени залучають до країни ключові інвестиції. 
Фактично великі вітчизняні підприємці виконують 
функцію бізнес-амбасадорів, приводячи у країну 
великі світові корпорації та доводячи світові, що 
Україна — гідне місце для інвестування. 

Металургійна промисловість належить до 
бюджетоутворюючих галузей української економіки, 
забезпечуючи значну частину валютних надходжень 

завдяки розвиненому експортному потенціалу – частка 
металургії у структурі українського товарного 
експорту на кінець 2019 р. була однією з найбільших 
серед усіх галузей промисловості й становила 15,5% 
[7]. 

Згідно з Законом України «Про розвиток 
літакобудівної промисловості» № 1814- VI від 
20.01.2010 літакобудування визнається пріоритетною 
галуззю економіки України і науково-дослідні та 
дослідно-конструкторські роботи зі створення нової 
авіаційної техніки відносяться до категорії критичних 
технологій.  

Україна належить до небагатьох країн світу, що 
володіють повним циклом (макротехнологією) 
створення авіаційної техніки, і займає провідне місце 
на світовому ринку в секторі транспортної та 
регіональної пасажирської авіації. За рівнем розвитку 
літакобудування Україна належить до найбільш 
розвинених держав. Галузь нараховує понад 60 
підприємств, на які припадає близько 25% зайнятих у 
машинобудуванні в Україні. Основу галузі становлять 
п'ять великих підприємств, на яких зосереджено дві 
третини працівників галузі. Проектне бюро "Антонов" 
є провідним прикладом і найбільш відоме тим, що 
проектувало та будувало найбільший у світі 
транспортний літак - вантажопідйомник "Мрія" Ан-
225. До інших цінних аерокосмічних центрів впливу 
України належать конструкторські бюро "Південне" та 
"Южмаш" у місті Дніпро. Як підсумок, можна 
відмітити про конкурентоздатність авіаційної галузі в 
Україні. Вона є однією з не багатьох галузей в Україні, 
які можуть претендувати на високе місце в сучасному 
світі високих технологій, але для всього цього 
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необхідно підвищувати інвестиційну привабливість 
галузі. 

Також сприятливі можливості для інвестування 
існують і в секторі альтернативної енергетики. Тариф 
на зворотний зв'язок (так званий "зелений") в Україні є 
одним з найвищих у світі, що робить інвестиції в цей 
сектор дуже привабливими. 

За підрахунками, до 2030 року Україна має 
потенціал збільшити використання відновлюваної 
енергії та зменшити споживання природного газу на 
15% за той самий період. 

Можливості інвестувати в сектор альтернативної 
енергетики України надзвичайно сприятливі, оскільки 
країна має різноманітні запаси сировини та освічену 
робочу силу, яка має технічні ноу-хау, необхідні для 
розробки та впровадження останніх комерційних 
досягнень у цьому секторі. Як результат, інтерес до 
відновлювальної енергетики в Україні продовжує 
зростати, і за оцінками уряду, загальний обсяг 
інвестицій в альтернативну енергетику до 2021 року 
сягне 18 млрд. дол. [8]. 

У 2018 році інвестиції у відновлювальну 
енергетику склали близько 730 млн. євро. У 2018 році 
в Україні встановлено електростанції, що виробляють 
електроенергію з відновлюваних джерел енергії 
загальною потужністю 813 МВт, що майже в 3 рази 
перевищує показники попереднього року. Зокрема, 
проекти з відновлювальної енергетики в Україні 
реалізовуватимуть фінські, датські та німецькі 
компанії. Проекти знаходяться на різних стадіях 
готовності і повинні бути введені в експлуатацію 
найближчим часом. Слід зазначити, що в березні 2018 
року найбільша в Європі і третя за величиною сонячна 
електростанція в Україні потужністю 200 МВт почала 
виробляти зелену електроенергію. Проект був 
реалізований на 100% за кошти приватних інвесторів 
протягом менш ніж року. 

UDP Renewables, що входить до складу 
інвестиційної групи UFuture Василя Хмельницького, 
оголосила про початок масштабної співпраці з 
іспанською Acciona Energia Global, світовим лідером 
зеленої генерації. Зазначимо, що першим проектом на 
ринку України стане розбудова 2-ї, 3-ї та 4-ї черг 
Димерської сонячної електростанції у Київській 
області. Загальний обсяг інвестицій лише у згаданий 
проект складає €54,7 млн. [9]. 

Крім того, з 1 січня 2020 року тарифи подачі 
частково замінені на "зелені" аукціони з метою 
забезпечення оптимальної підтримки виробників 
відновлюваної енергії та збалансування ринку 
електроенергії [10]. 

Українська ІТ-галузь стала свідком найбільшого 
сплеску зростання за останні 10 років і стала самим 
серцем більшості інвестицій. У 2018 році ІТ-сектор 
склав 4% ВВП. В Україні є найбільша галузь ІТ-
аутсорсингу та розробки програмного забезпечення в 
Центральній та Східній Європі. 

Поліпшення економічних умов та фінансових 
стимулів спонукають місцевих та іноземних інвесторів 
більше інвестувати в українські ІТ-фірми. Наприклад, 
українські стартапи в області технологій підняли 
рекордних 323 мільйонів доларів у 2018 році. 

Це означає, що місцеві стартапи за останні п’ять 
років зібрали загальну суму 1 млрд. дол. США, що 
зробило Україну одним з найважливіших 
інвестиційних напрямків у Центральній та Східній 
Європі. Близько 90% фінансування припадає на 
іноземних інвесторів, найбільша частка з яких є 
американські компанії. 

Загалом в українській ІТ-галузі працює 172 000 
людей, щорічно закінчується 23 000 нових ІТ-фахівців. 
Понад 50% українських технічних спеціалістів 
працюють в аутсорсингових компаніях. 

На сьогодні індустрія ІТ є однією з 
найперспективніших в Україні.  

Отже, на основі проведених досліджень, варто 
визначити основні напрямки вдосконалення 
інвестиційної привабливості України, що є стимулом 
для активізації підприємницької діяльності, серед 
яких: 

- послідовне зниження тиску на інвесторів і 
відсутність диверсифікованих джерел інвестицій, 
нерівномірність їх розподілу між регіонами;  

- реструктуризація економіки, пріоритетне 
залучення інвестицій у галузі, що особливо 
потребують капіталовкладень;  

- мотивація суб’єктів господарювання стосовно 
довгострокових вкладень, а також населення щодо 
вкладення коштів в розвиток економіки, а не на 
споживання;  

- стимулювання реінвестування;  
- забезпечення гарантій інвесторам;  
- досягнення національного примирення між 

різними соціальними групами та політичними 
партіями на шляху виходу України з політичної 
нестабільності; 

- розробка та впровадження ефективного 
механізму надання податкових пільг іноземним 
інвесторам, які займаються довгостроковими 
інвестиціями; 

- впровадження економічного механізму 
страхування ризику іноземних інвестицій; 

- створення установ, відповідальних за 
мобілізацію інвестиційних ресурсів для ефективних 
проектів у пріоритетних галузях економіки; 

- забезпечення стабільності законодавства у сфері 
інвестицій та оподаткування; 

- забезпечення збалансованої політики уряду та 
Національного банку України у грошово-кредитній 
сфері; 

- розвиток інфраструктури, зокрема, побудова 
технологічних парків; 

- посилення заходів щодо створення позитивного 
іміджу України за кордоном [11]. 

Висновки і рекомендації. Стан справ у сфері 
іноземного інвестування нині не відповідає 
необхідному відтворювальному рівню, що є 
своєрідним маркером інвестиційної політики, яка 
проводиться країною. Сьогодні необхідно змінити 
тактику та вживати активних заходів із залучення 
іноземних капіталів, а не чекати, коли іноземний 
інвестор сам виявить зацікавленість. 

Металургійна промисловість, авіабудування, 
машинобудування, альтернативна енергетика та IT 
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індустрія є пріоритетними напрямками економіки, на 
які повинні бути максимально спрямовані 
інвестиційна та інноваційна діяльність, ресурси. 

Найбільш стрімкий розвиток за останні роки 
спостерігається в галузі ІТ, сільському господарстві, 
автомобільній промисловості, переробній 
промисловості та секторі відновлюваної енергії.  

У цілому прогноз для української економіки 
позитивний при зростанні притоків прямих інвестицій, 
зростанні експорту та поліпшенні бізнес-клімату. 
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