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ВПЛИВ ПРЯМИХ ІНВЕСТИЦІЙ НА РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 

Р. Корнатовські 

Сумський державний університет 

r.kornatowski@merittgroup.com 

Одним з індикаторів успішності економічного розвитку можна вважати прямі 

іноземні інвестиції. Це форма участі іноземного капіталу в реалізації інвестиційних 

проектів на території держави-реципієнта інвестицій, яка представляє собою 

довгострокові капіталовкладення іноземного інвестора в виробничі, торговельні та інші 

комерційні підприємства з метою отримання прибутку [1]. 

За даними Державної служби статистики України у 2017р. українські підприємства 

здійснили вкладення 10,2 млн. дол. США прямих інвестицій (акціонерного капіталу) до 

12 країн світу (найбільші – до Швейцарії, Латвії, Угорщини та Чехії) [2]. Але, якщо 

розглянути ці показники в розрізі видів економічної діяльності, то тут позитивне сальдо 

становить лише 2,2 млн. дол. США (табл. 1). 

Таблиця 1 - Прямі інвестиції з України у 2017 р. за видами економічної діяльності [2] 

 
Код за 
КВЕД-
2010 

Обсяги інвестицій на  
01.01.2017 01.10.2017 

млн.дол. 
США 

у % до 
загального 
підсумку 

млн.дол. 
США 

у % до за-
гального 
підсумку 

Усього  6346,3 100,0 6348,5 100,0 

Сільське, лісове та рибне господарство A 15,9 0,3 18,6 0,3 
Промисловість B+C+D+E 118,2 1,9 131,1 2,1 

переробна промисловість C 117,1 1,8 130,0 2,0 
виробництво харчових продуктів, напоїв 
та тютюнових виробів 10-12 51,5 0,8 59,5 0,9 
виготовлення виробів з деревини, 
виробництво паперу та поліграфічна 
діяльність 16-18 7,2 0,1 8,4 0,1 

виробництво основних фармацевтичних 
продуктів і фармацевтичних препаратів 21 6,9 0,1 8,1 0,1 
виробництво гумових і пластмасових 
виробів, іншої неметалевої мінеральної 
продукції 22, 23 0,9 0,0 0,9 0,0 
металургійне виробництво, виробництво 
готових металевих виробів, крім 
виробництва машин і устатковання 24, 25 21,3 0,3 22,0 0,3 
машинобудування, крім ремонту і 
монтажу машин і устатковання  26-30 24,2 0,4 25,9 0,4 
виробництво меблів, іншої продукції; 
ремонт і монтаж машин і устатковання 31-33 0,2 0,0 0,2 0,0 

Будівництво F 1,3 0,0 1,3 0,0 

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт 
автотранспортних засобів і мотоциклів G 89,3 1,4 52,2 0,8 
Транспорт, складське господарство, 
поштова та кур’єрська діяльність H 26,8 0,4 29,2 0,5 
Інформація та телекомунікації J 2,5 0,0 0,6 0,0 
Фінансова та страхова діяльність  K 72,5 1,1 80,5 1,3 
Операції з нерухомим майном L 44,7 0,7 47,8 0,8 
Професійна, наукова та технічна діяльність M 5966,4 94,0 5977,9 94,2 

Діяльність у сфері адміністративного та 
допоміжного обслуговування N 0,5 0,0 0,5 0,0 
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Натомість у 2017 р. в економіку України іноземними інвесторами із 76 країн світу 

вкладено 1218,2 млн. дол. США прямих інвестицій (акціонерного капіталу). 

Найвагоміші обсяги надходжень (рис. 1) прямих інвестицій були спрямовані до 

підприємств промисловості – 464,4 млн. дол., установ та організацій, що здійснюють 

фінансову та страхову діяльність, – 248,8 млн. дол. [2] 

 

Рис. 1 Надходження прямих інвестицій (акціонерного капіталу) за основними 

країнами-інвесторами у 2017 р. в Україну [2] 

Прямі інвестиції (акціонерний капітал) з України в економіки країн світу за останні 

7 років (сумарно складають 6 340,6 млн. дол. США) також не вирізняються значною 

динамікою і на тлі інших країн таку діяльність успішною вважати складно.  

Для порівняння: у 2016 р. польські прямі інвестори за даними Народного Банку 

Польського інвестували 31,8 млрд. злотих (9 млрд. дол. США) за кордон [3]. 

У 2016 р. за даними ООН світові потоки прямих іноземних інвестицій скоротилися 

приблизно на 2%, до 1,75 трлн. дол. США. Інвестиції в країни, що розвиваються, 

знизилися на 14 %, а потоки в структурно слабкі економіки залишаються 

нестабільними та низькими. Прогнозується скромне відновлення цих потоків у 2017-

2018 рр., хоча вони залишаться значно нижчими, ніж у 2007 р. [4]. 

Незважаючи на загальне скорочення світових потоків прямих іноземних інвестицій, 

існують країни та товаровиробники, які мають успішні результати стратегічної 

діяльності на зовнішніх ринках. Отже, проблема знаходиться в площині розроблення та 

реалізації відповідної політики держави, створення сприятливого інвестиційного 

клімату для залучення прямих іноземних інвестицій, які сприяють розвитку економіки. 
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