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АНАЛІЗ СТАТИСТИКИ ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ 
В УКРАЇНІ

Іноземні інвестиції виступають як один з найважливіших фак-
торів розвитку економіки держави. Впродовж останніх років роль 
іноземних інвестицій у економіці України набуває ще більшого зна-
чення, адже наша держава проходить через стадію реформування 
економічних процесів на шляху до міжнародної інтеграції в євро-
пейський економічний простір. 

Щодо визначення самого терміну, то іноземні інвестиції від-
повідно до Закону України «Про режим іноземного інвестування» 
трактують як «всі види цінностей, що вкладаються іноземними ін-
весторами в об’єкти підприємницької та іншої діяльності з метою 
отримання прибутку чи досягнення соціального ефекту. Іноземні 
інвестиції можуть здійснюватися у вигляді валютних або майнових 
цінностей, акцій, облігацій та інших цінних паперів, прав інтелек-
туальної власності» [1].

Залучення іноземних інвестицій дає змогу країні-реципієнту 
отримати ряд вигод, основними з яких є поліпшення платіжного 
балансу; трансфер новітніх технологій та ноу-хау; комплексне ви-
користання ресурсів; розвиток експортного потенціалу і зниження 
рівня залежності від імпорту; досягнення соціально-економічного 
ефекту. Водночас, використання іноземних інвестицій для країни є 
потенційним джерелом загроз, таких як експлуатація сировинних 
ресурсів та забруднення навколишнього природного середовища, 
підвищення рівня залежності країни від іноземного капіталу, зни-
ження рівня конкурентоспроможності вітчизняних товаровиробни-
ків, трансфер капіталу за кордон [4, с. 205].

Серед основних переваг, що досягаються завдяки залученню 
іноземних інвестицій, можна віднести наступні: (вливання додат-
кових фінансових ресурсів в економіку країни; збільшення над-
ходжень до бюджету за рахунок податків; впровадження сучасних 
методів менеджменту; створення нових робочих місць та підви-
щення кваліфікації кадрів з урахуванням іноземного досвіду; при-
швидшення процесу інтеграції України в міжнародний економіч-
ний простір та інші).
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За даними Держстату, обсяг іноземних капітальних інвестицій 
в Україну в січні-грудні 2016 р. склав 7 млрд 286,7 млн. гривень, що 
на 4,98% більше, ніж за аналогічний період 2015 р [2]. 

При цьому інвестиції з держбюджету в січні-грудні 2016 р. 
збільшилися на 22,2% – до 7 млрд 468,9 млн грн, з місцевих бюдже-
тів – зросли в 1,9 рази, до 23 млрд 225,1 млн. грн. Обсяг коштів насе-
лення на будівництво житла зменшився на 3,9% і становив 29 млрд 
117,9 млн грн. Загальний обсяг капітальних інвестицій за 2016 р. 
склав 326 млрд 163,7 млн грн, що на 18% більше, ніж за аналогічний 
період 2015 р. Вагому частку інвестицій (96,7% загального обсягу) 
освоєно в матеріальні активи, з яких у будівлі та споруди – 48,4% 
усіх інвестицій, у машини, обладнання та інвентар і транспортні 
засоби – 44,3%. У нематеріальні активи вкладено 3,3% загального 
обсягу капітальних інвестицій. 

До десятки основних країн-інвесторів, на які припадає 83,0% 
загального обсягу прямих інвестицій, увійшли Кіпр (11,7 млрд 
дол.), Нідерланди (5,6 млрд дол.), Німеччина (5,4 млрд дол.), Ро-
сія (3,3 млрд дол.), Австрія (2,4 млрд дол.), Велика Британія (1,85 
млрд дол.), Віргінські острови (1,7 млрд дол.), Франція (1,5 млрд 
дол.), Швейцарія (1,3 млрд дол.), Італія (972 млн дол.) [3, с. 191]. 

Проблеми, що виникли в Україні роблять її все менш і менш 
привабливими для іноземних інвесторів. Однак у даному напрямку 
за останні роки спостерігаються деякі позитивні зміни, які дозво-
лять поліпшити інвестиційний клімат нашої держави. Серед таких 
змін можна виділити: проведення реструктуризації державного 
боргу, що дозволило Україні на найближчі 5 років звести до нуля 
ризик дефолту; надання іноземним інвесторам на території України 
рівні умови діяльності з вітчизняними інвесторами. Тобто інозем-
ні інвестиції в Україні не підлягають націоналізації; гарантуван-
ня повернення інвестиції іноземному інвестору в натуральній або 
грошовій формі без сплати мита, у разі припинення інвестиційної 
діяльності на території України; підписання та ратифікація Верхо-
вною Радою України міжурядові угоди про сприяння та взаємний 
захист інвестицій з більш ніж 70 країнами світу [4, с. 205].

Підсумовуючи все вищезазначене можна сказати, що питан-
ня залучення іноземних інвестицій займає окреме місце в системі 
факторів економічного зростання держави. Інвестиції, особливо 
іноземні, є основою для розвитку економіки держави і поліпшення 
рівня і якості життя населення, як наслідок. Адже від ефективного 
здійснення інвестиційної політики залежить не тільки стан і масш-
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таби виробництва, впровадження інновацій, досягнень науково-
технічного прогресу, але і вирішення певних соціальних і екологіч-
них проблем.
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ВЕНЧУРНИЙ БІЗНЕС В УКРАЇНІ

Сьогодні Україна переживає важкий час, коли в економіці ви-
явилися непропорційності, головними з яких є: дефіцит бюджету, 
спад національного доходу, порушення платіжного і торгового ба-
лансів, істотне перевищення імпорту над експортом, що в сукуп-
ності свідчить про недостатні фінансові можливості держави. Необ-
хідність обговорення нових підходів, нових вимог до національної 
інноваційної політики обумовлена тим, що в даний час Україна 
опинилася в такій історичній точці розвитку, в якій внутрішні про-
цеси реформування і оптимізації політичної системи держави по-
єдналися з різким прискоренням глобальних трансформаційних 
процесів. Оскільки сучасний ринок діє за допомогою нововведень, 
а інноваційне прискорення є основою його стійкого розвитку, то 
наша держава повинна щонайшвидше вирішити ці проблеми і ви-
значити шляхи реалізації інноваційної політики з урахуванням ре-
альних умов [4, с. 118]. Тому саме розвиток венчурного бізнесу, буде 
сприяти швидкому розвитку інновацій в економіці.

Венчурний бізнес – сфера підприємницької діяльності, пов’я-
зана з реалізацією ризикових проектів, ризикових інвестицій голо-
вним чином у сфері науково-технічних новинок. Фінансування бе-


