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В умовах гострого дефіциту власних фінансових ресурсів, необхідних 

для відтворення основного капіталу важливого значення набуває залучення 
до цього процесу зовнішніх джерел зокрема коштів іноземних інвесторів, які 
можна представити як залучення та кредитування ресурсів зарубіжних 
корпорацій і фірм. 

Досліджуючи тенденції останніх років, можна стверджувати, що обсяги 
залучення інвестицій в основний капітал та прямих іноземних інвестицій в 
Україну залишається незначним  (табл. 1) і стабільно складають близько             
2,3-4,5 % від загального обсягу капіталовкладень, що відображає відсутність 
за кордоном істотної зацікавленості в інвестуванні вітчизняної економіки. 

Аналіз порівняння географічної структури надходження іноземних 
інвестицій за показниками станом на початок 2000 та 2013 рр. свідчить про 
те, що географія надходжень інвестицій в порівнянні із показниками початку 
2000 р. набула помірної диверсифікації – з 110 країн світу до 130 на початок 
2013 р. Разом із тим, суттєво змінилися напрямки надходжень інвестицій 
протягом досліджуваного періоду. Так, якщо на початку 2000 р. основним 
інвестором в економіку України були такі країни як США (16,45 %), Кіпр 
(9,64 %), Нідерланди (9,36 %), Російська Федерація (8,13 %), Великобританія 
(7,71 %) і Німеччина (6,23 %), Британські Віргінські острови (4,6 %) та 
Швеція (4,4 %), то станом на початок 2013 р., основними донорами прямих 
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іноземних інвестицій в Україну стали такі країни як Кіпр (31,7 %), Німеччина 
(11,60 %), Нідерланди (9,50 %), Російська Федерація (7,00 %), Австрія 
(6,20 %), Великобританія (4,7 %), Британські Віргінські острови (3,5 %). 

 

Таблиця 1 – Обсяги залучення інвестицій в основний капітал та прямих 
іноземних інвестицій в Україну, 2000 – 2015 рр. (млн. грн) 

 

Рік 
Прямі іноземні інвестиції  

млн дол США 

Інвестиції в основний капітал за рахунок 
іноземних інвесторів, 

млн. грн 
2000 3281,8 1400 
2005 9047,0 4688 
2010 40053,0 4068 
2011 44806,0 7196 
2012 50333,9 5041 
2013 55296,8 4881 
2014 57056,4 5640 
2015 45744,8 8185 

 
Показовою є також зміна географії надходжень з урахуванням 

галузевої структури спрямувань прямих іноземних інвестицій в Україну за 
видами економічної діяльності. Зокрема, якщо станом на кінець 2000 р. 
найбільше вкладалося у харчову промисловість (20,1 %), внутрішню 
торгівлю (18,8 %), машинобудування і металообробку (9,0 %), фінанси, 
кредит та страхування (6,4 %), то станом на 2013 р. (див. рис. 1) на 
підприємствах промисловості зосереджено 36151,1 млн. грн (32,1 %) 
загального обсягу прямих інвестицій до України, в т.ч. в переробній галузі – 
18281,9 млн. грн або (25,3 %), в добувній – 8749,8 млн. грн або (2,9 %). Крім 
того, у фінансових установах з акумульовано 2852,9 млн. грн (26,4 %) прямих 
іноземних інвестицій, на підприємствах торгівлі, ремонту автомобілів, 
побутових виробів і предметів особистого користування – 8611,0 млн. грн 
(12,8 %), в організаціях, що здійснюють операції з нерухомим майном, 
оренду, інжиніринг і надання послуг підприємцям – 4065,0 млн. дол США 
(8,1 %). Домінування обсягів фінансування і освоєння капітальних вкладень 
переважно в такі галузі дозволяє зробити висновок про подальшу структурну 
незбалансованість господарського комплексу України, оскільки відсутня 
активна інвестиційна діяльність в високотехнологічні галузі 
мікроелектроніки, нанотехнологій, фармацевтики, біотехнологій тощо.  
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Рисунок 1 –Структура прямих іноземних інвестицій в економіку  

України у 2013 р. 
 
Аналіз регіональної динаміки залучення іноземних інвестицій за 

показниками на початок і кінець досліджуваного періоду засвідчує про 
тенденцію до зростання частки столиці в структурі надходжень –  з 36,1 % в 
2000 р. до 50,0 % в 2015 р. Крім того, в аналізований період, зростання часток 
надходжень відбулося у Дніпропетровській (з 4,8 % до 16,7 %), Луганській (з 
0,8 % до 1,4 %), Харківській (з 2,6 % до 3,8 %), Івано-Франківській (з 1 % до 
2,0 %). 

Аналіз галузевої структури розподілу іноземного інвестування за 
регіонами дає підстави для висновку, що зарубіжних інвесторів цікавлять 
регіони, де сконцентровані об’єкти металургійної, хімічної та харчової 
промисловості. Наступним пріоритетом іноземних інвесторів є регіони де 
домінують підприємства будівельної галузі, транспорту та зв’язку. 
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Вартість і доступність житла є найважливішими соціально-

економічними категоріями, що характеризують рівень розвитку національної 
економіки. Аналіз сучасного економічного стану розвитку житлово-
будівельного комплексу України показав, що, з одного боку, існуючі обсяги 


