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ПРЯМІ ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ В ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ: 
ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ АКТИВІЗАЦІЇ 

 
На сьогодні іноземне інвестування виступає однією з актуальних 

проблем. Адже іноземні інвестиції є одним із основних джерел 
формування фінансових ресурсів, сприяння розвитку інноваційної 
діяльності підприємств, створення конкурентних переваг й покращення 
економічного становища країни в цілому.  

На вибір інвестора впливають привабливість країни з погляду витрат 
та обсягів збуту, особливості культури, політична стабільність, 
історичний розвиток. На жаль, в Україні дія зазначених чинників значною 
мірою не сприяє інвестиційній привабливості. Основними перешкодами 
вкладення інвестицій в Україну є: нестабільність законодавства, 
незначний розвиток інфраструктури, незбалансованість економіки, 
економічна і політична нестабільність, непрозоре податкове 
законодавство [2], низька купівельна спроможність значної частини 
населення, що зменшує можливість реалізації продукції на внутрішньому 
ринку.  

За даними Державного комітету статистики України, станом на 
31.12.2011 р. лідерами в інвестуванні в економіку нашої країни є Кіпр 
(25,6%), Німеччина (15%), Нідерланди (9,8%), а також Російська 
Федерація (7,3% ), Австрія (6,9%), Велика Британія (5,1%), Франція 
(4,5%), Швеція (3,5%), Віргінські Острови (3,3%), США (2,1%) [1]. 

Традиційно найпривабливішими для інвесторів залишаються такі 
галузі економіки: металургія, машинобудування, хімічна промисловість, 
харчова промисловість. Привертають увагу інвесторів також такі галузі, 
як автомобільна промисловість, споживча електроніка, високі технології, 
вітроенергетика, виробництво біопалива, логістика й інші [3].  

Якщо ж порівняти показники за останні вісім років, можна 
прослідкувати позитивну динаміку збільшення прямих іноземних 
інвестицій, які залучаються в економіку України. Проте їх обсяг не 
завжди характеризувався рівномірним зростанням. З табл.1 видно, що 
темпи приросту інвестицій, починаючи з 2008 року, були меншими у 
порівнянні з попередніми роками. 

Отже, активізація іноземного інвестування є важливою економічною 
проблемою. Сьогодні для покращення інвестиційного клімату необхідно: 
сприяти збільшенню інвестицій у провідні галузі промисловості, 
удосконалити чинне законодавство, забезпечити соціальну та політичну 
узгодженість на державному рівні, розробити державну стратегію 
залучення іноземних інвестицій, рівномірно розподілити обсяги 
інвестицій по всій країні.  
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Таблиця 1  
Динаміка прямих іноземних інвестицій в Україну за 2004-2011 роки 

 
1. Державний комітет статистики України [Електроний ресурс]. – Режим 

доступу до закону http://www.ukrstat.gov.ua. 2. Козик В. В. Міжнародні економічні 
відносини: навчальний посібник / В. В. Козик, Л. А. Панкова, Н. Б. Даниленко – 8-
ме вид., переробл. і доповн. –К: Знання, 2011. – 469 с. 3. Заярна Н. М. Стан та 
проблеми іноземного інвестування в Україні [електронний ресурс] / Н. М. Заярна, 
М. М. Чиковська // Науковий вісник НУЛТ України. – 2010. – Вип. 20.10. – С. 162-
165. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/nvnltu/20_10 
/162_Zaja.pdf 
  

Роки Обсяги прямих іноземних інвестицій на початок року, 
млн. дол. США Темпи приросту, % 

2004 6657,6 - 
2005 8353,9 +25,5 
2006 16375,2 +96,0 
2007 21186 +29,4 
2008 29489,4 +39,2 
2009 35723,4 +21,1 
2010 40026,8 +12,0 
2011 44708 +11,7 
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