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Нові прямі іноземні інвестиції в країну різко скоротились після початку 

війни. Попри деяке покращення бізнес-середовища в Україні, політичні проблеми 
та загрози безпеці запобігають відновленню інвестицій. Головним джерелом 
довоєнних прямих іноземних інвестицій були офшорні компанії. Значна їх частина 
мала українське або російське походження. Звісно, через військовий конфлікт 
інвестиції в Україну будуть стримуватися. Щоб з’явилася ймовірність залучення 
справжнього іноземного капіталу, треба усунути проблеми які заважали ще 
задовго до початку конфлікту. Після трагічних подій на Майдані та початку 
протистояння в Криму і на Донбасі нові прямі іноземні інвестиції в Україну 
знизились – від $4,5 млрд у 2013 році до $410 млн у 2014 році. Основною 
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причиною цього стала політична та економічна криза причинена конфліктом з 
Росією. 

Падіння прямих інвестицій в Україну почалося ще перед подіями 2014 року. 
Через скорочення попиту на український експорт та погіршення політичної 
ситуації у 2013 році прямі іноземні інвестиції знизились на 46,4% від $8,4 млрд у 
2012 році. Внаслідок світової фінансової кризи у 2009 році відбулося схоже 
падіння, але на 56%. 

Падіння прямих іноземних інвестиції у 2014 році стало небувалим явищем в 
українській історії та порівняно із країнами сусідами. Зростання почало 
відбуватися у 2015 році ($2,96 млрд) та за 6 місяців 2016 року($2,13 млрд). Проте, 
прямі іноземні інвестиції не змогли ще досягнути рівня 2013 та 2012 року [1]. 

За статистикою, частка портфельних інвестицій в різні роки складає 45-70% 
усіх приватних інвестицій розвинених країн. Частка портфельних вкладень у 
іноземних інвестиціях коливається в різні роки від 30-40 до 60-65% усіх 
приватних інвестицій. 

При таких умовах значення іноземних інвестицій в Україну значно зростає. 
Приплив капіталу з-за кордону міг би значно ослабити «інвестиційний голод». 
Але і це джерело фінансування економічного розвитку є недостатнім. Приплив 
іноземних інвестицій – єдина можливість для України полегшити ситуацію, яку 
можна назвати інвестиційною кризою. 

Насправді, іноземні інвестиції вигідні не тільки інвестору, а й економіці 
країни, яка приймає капітал. 

Використання іноземних капіталовкладень дає можливість: 
– оживити та відновити економіку; 
– одержати доступ до передових технологій; 
– протидіяти збільшенню зовнішнього боргу держави, надаючи кошти для 

його погашення; 
– стимулювати розвиток власних продуктивних сил суспільства; 
– сприяти ефективному виробництву і розвитку економіки, її інтеграції у 

світову економічну систему внаслідок виробничої та науково-технічної 
кооперації. 

До непрямих переваг іноземних інвестицій належать: 
– залучення нових технологій; 
– активізація експортного потенціалу країни-донора; 
– розвиток регіональних ресурсів регіонів. 
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Згідно з нормативними актами, залучення іноземних інвестицій в українську 
економіку сприятиме розв'язанню таких проблем соціально-економічного 
розвитку: 

– відновлення науково-технічного потенціалу України; 
– просування українських товарів і технологій на зовнішній ринок; 
– розвиток імпортозаміщувальних виробництв в окремих галузях; 
– створення нових робочих місць і освоєння передових форм організації 

виробництв; 
– сприяння розвитку виробничої інфраструктури [2]. 
Інвестиційний клімат в Україні сьогодні не можна назвати достатньо 

сприятливим для прямого іноземного інвестування. Однак ситуацію треба 
змінювати.  

Основні заходи щодо поліпшення інвестиційного клімату України: 
‒ страхування ризиків внутрішніх іноземних інвестицій; 
‒ збільшення обсягів капіталовкладень за рахунок прибутку; 
‒ удосконалення нормативно-правової бази інвестиційної діяльності; 
‒ створення банків довгострокового кредитування; 
‒ створення цільових інноваційних структур різного типу (технополісів, 

технопарків, спеціальних економічних зон) [3]. 
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