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ДОСЛІДЖЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ З 
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У статті проведено аналіз сучасного стану іноземної інвестиційної діяльності України з країнами ЄС. Проаналізовано обсяги, 

динаміку та структуру інвестиційних надходжень з країн Європейського Союзу в економіку України, визначено найпріоритетніші 

сфери вкладання інвестицій та найбільших європейських інвесторів в українську економіку. З метою виявлення впливу деяких 

макроекономічних показників на інвестиційну діяльність України з країнами ЄС було здійснено багатофакторний кореляційно-

регресійний аналіз статистичних даних за період 2005 – 2016 рр. За допомогою аналізу кореляційної матриці зроблено висновки 

щодо напрямку та сили зв’язків між обсягами прямих іноземних інвестицій з країн ЄС в економіку України та головними 

макроекономічними показниками національної економіки. 
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Постановка проблеми. В сучасних умовах 

розвитку процесів інтеграції та глобалізації усієї 

світової економіки одним із питань є інтеграція укра-

їнської економіки до Європи з метою успішного роз-

витку різних сфер економіки України. Зараз еконо-

мічні відносини між Україною та ЄС реалізуються, 

перш за все, у таких  традиційних сферах, як зовніш-

ня торгівля, інвестиції та міграція робочої сили. Слід 

також зауважити, що за обсягами іноземних інвести-

цій ЄС є найбільшим іноземним інвестором України, 

з яким в неї доволі довга і специфічна історія співро-

бітництва. Розвиток більш тісної економічної взаємо-

дії України та країн ЄС через Угоду про Асоціацію, 

підписанням якої  створено зону вільної торгівлі,  дає 

можливість залучення інвестиційних ресурсів у віт-

чизняну економіку. Дослідження цього співробіт-

ництва дуже  важливе, оскільки дозволить виділити 

специфічні особливості співробітництва та виокре-

мити способи покращення взаємовідносин між ЄС та 

Україною, що дозволить прискорити процес 

інтегрування України до світового господарства.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Увагу 

інвестиційній взаємодії України та ЄС присвятили 

свої праці чимало українських учених, серед яких 

можна виділити роботи В. Вельдіса, М. Денисенка, 

К. Звягіна, В. Коссак, М. Макаренко, А. Майєва, М. 

Миронової, Ю.Макогона, Т. Проценка та ін. Але 

процеси інвестування та особливості їх впливу на 

потенційний розвиток національної економіки і 

надалі потребують постійних досліджень та аналізу. 

Метою статті є аналіз інвестиційних аспектів 

економічної взаємодії  між Україною та країнами 

Європейського Союзу.  

Основні результати дослідження. Сучасний 

економічний розвиток України, як і інших держав 

світу, повинен відбуватися на основі залучення іно-

земних інвестицій. Україна має великий потенціал 

розвитку та може стати однією з провідних країн по 

залученню іноземних інвестицій. Цьому сприяє її 

великий внутрішній ринок, кваліфікована і дешева 

робоча сила, значний науково-технічний потенціал, 

значна ресурсна база, сприятливі природо-кліматич-

ні умови. [5,с. 25-26]. Серед факторів які перешкод-

жають надходженню іноземного капіталу в країну 

відносять: політичну нестабільність, недосконале за-

конодавство, нерозвинену виробничу та соціальну 

інфраструктуру, корупцію тощо. Хоча протягом 

останніх років спостерігається покращення ситуації 

із залученням інвестицій, проте їх обсяги наразі не 

відповідають необхідному рівню. 

Як вже було зазначено, подальший розвиток еко-

номіки України є неможливим без залучення необ-

хідних ПІІ, які мають бути спрямовані на модерніза-

цію вітчизняних галузей. На сьогодні існує велика кі-

лькість інвесторів, які вкладають свої ресурси у 

економіку України. До найбільших відносять США, 

Росія та країни ЄС (Кіпр, Німеччина, Нідерланди, Ве-

лика Британія, Австрія та ін.). За період 2005 – 2016 

рр. частка прямих інвестицій країн ЄС у загальному 

обсязі ПІІ в Україну коливалася від 55 до 80%. Щоб 

побачити це наочно, проаналізуємо обсяги припливу 

прямих іноземних інвестицій (ПІІ) в економіку 

України за 2005 – 2016 рр. (рис. 1) [на основі 2]. 

Як ілюструє нам рис.1, динаміка обсягів залу-

чених інвестицій не має чіткої тенденції, найбільший 

пік активності інвесторів спостерігався у 2006 р. 

(частка країн ЄС – 71,46%). До 2014 року обсяг ПІІ 

постійно зростав, покращенню інвестиційного кліма-

ту сприяло залучення капіталу під час розвитку про-

цесів приватизації [1]. У 2014 році прямі інвестиції в 

Україну за абсолютними показниками були найви-

щими (51 705,3 млн. дол.).  Найбільша відсоткова ча-

стка (81,48%) ПІІ країн ЄС серед загальних ПІІ спос-

терігалася в аналізованому періоді у 2011 р., що по-

в’язано с активізацією взаємодії України та країн ЄС.  
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Рис. 1. Прямі іноземні інвестиції з країн світу та ЄС в економіку України за 2005–2016 рр. (млн. дол. 

США)  і частка ПІІ країн ЄС у складі загальних ПІІ в Україні (у %) 

 

За останні два роки відбувся рекордний спад 

іноземної інвестиційної активності. Частка інвести-

цій країн ЄС у загальному складі ПІІ в економіку 

України впала на 3,19 % - від 76,23% у 2015 р. до 

73,04% у 2016 р. Це явище пояснюється тим, що 

іноземні інвестори вилучили інвестиції з АР Крим, 

Донецької та Луганської областей. Зменшення 

вартості активів інвесторів пов’язане також із 

знеціненням національної валюти.  

 Зазначимо, що у 2016 р. з держав ЄС внесено 

26405,6 млн. дол. інвестицій (73,04% від загального 

обсягу). Тобто, країни ЄС  залишаються  головним 

донором ПІІ в економіку нашої країни. Основними 

інвесторами з країн ЄС у 2016 р. були [2]: Кіпр – 

427,7 млн. дол. США (21,7% від обсягу ПІІ); 

Великобританія –  403,9 млн. дол. США (20,5%), 

Нідерланди – 255 млн. дол. США (12,9%); Австрія – 

249,9 млн. дол. США (12,7%); Італія – 209,9 млн. дол. 

США (10,6%); Угорщина – 187,6 млн. дол. США 

(9,5%); Німеччина – 75,2 млн. дол. США (3,8%). 

Велику частку прямих іноземних інвестицій з 

країн Європейського Союзу було зосереджено на 

підприємствах промисловості – 17,5 млрд. дол. 

(31,7%), зокрема переробної – 14,3 млрд. дол. США. 

В установах фінансової та страхової діяльності аку-

мульовано 14,9 млрд. дол. США (26,9% загального 

обсягу) прямих інвестицій, у підприємствах з оптової 

та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних 

засобів і мотоциклів – 6,7 млрд. дол. (12,1%), в 

організаціях, що здійснюють операції з нерухомим 

майном, – 4,2 млрд. дол. США (7,6%).  

Загалом, можна побачити, що обсяги прямих 

іноземних інвестицій в економіку України з країн 

Європейського Союзу є доволі значними, їх частка у 

загальному припливі ПІІ в Україну за аналізований 

період в середньому сягає значень 55-80%. Все це 

свідчить про посилення інвестиційної привабливості 

України для Європи та посилення європейського 

вектору інтеграції нашою країни. 

Треба також зауважити, що велике значення у 

сучасних умовах розвитку економіки в Україні має 

також дослідження факторів та чинників, що впли-

вають на інвестиційну діяльність. Вони заслуго-

вують особливої уваги, оскільки розуміння їх впливу 

дозволить виокремити певні закономірності та 

причино-наслідкові зв’язки розвитку інвестиційної 

діяльності України в залежності від розвитку інших 

аспектів зовнішньоекономічної діяльності.  

З метою дослідження якісної та кількісної оцінки 

внутрішніх та зовнішніх взаємозв’язків між резуль-

тативною ознакою та обраними факторами, у роботі 

було застосовано кореляційно-регресійний аналіз, 

основне завдання якого полягає у аналізі наявних 

статистичних даних між досліджуваними ознаками з 

послідуючим встановленням щільності взаємозв’яз-

ку за допомогою розрахованих коефіцієнтів кореля-

ції. Так, обчислення коефіцієнтів кореляції дозволить 

визначити ступінь впливу макроекономічних факто-

рів на інвестиційне співробітництво України з ЄС.  

Для проведення кореляційно-регресійного аналі-

зу було сформовано вибірку статистичних даних за 

12 років, з 2005 по 2016 рр., бо точність кореляційно-

регресійного аналізу підвищується зі збільшенням 

обсягу вибірки. Оскільки нашою метою є досліджен-

ня впливу різних макроекономічних показників на 

інвестиційне співробітництво України і ЄС, то при 

проведенні кореляційно-регресійного аналізу саме 

обсяги прямих іноземних інвестицій були взяті як ре-

зультуюча ознака (залежна змінна), а всі інші 

чинники як факторні (незалежні змінні). В якості 

факторних ознак аналізу було відібрано обсяг 

зовнішнього державного боргу,  обсяг ВВП України, 

експорт товарів та послуг України у країни ЄС, 

імпорт з країн ЄС до України, курс долару та рівень 

податкового навантаження в Україні. 

Зазначимо, що збільшення заборгованості приз-

водить до нестабільності та залежності української 

економіки, тому і призводить до відтоку інвестицій з 

країни. Вплив обсягів ВВП наступний: по-перше, 

існує прямий зв’язок з результативною ознакою, ос-

кільки зріст ВВП безперечно формує позитивний 

інвестиційний клімат, що, у свою чергу, сприяє 
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зростанню, прямих іноземних інвестицій в економіку 

України. Експорт та імпорт послуг  також є значу-

щим чинником, оскільки, після інвестиційної актив-

ності, саме на послуги приходиться значна частина 

зовнішньоекономічної діяльності України з країнами 

ЄС. Такий фактор, як курс долару стосовно гривні, 

впливає на всі прояви зовнішньоекономічної діяль-

ності країни, зокрема і на інвестиційну діяльність. У 

свою чергу, надмірний рівень оподаткування буде 

негативно впливати  на інвестиційний клімат та при-

вабливість України для інвесторів. 

Вихідні дані для проведення кореляційно-регресі-

йного аналізу впливу макроекономічних показників 

на обсяги ПІІ з країн ЄС подані у табл.1. [2;3] 

Рік 

Обсяг ПІІ в 

Україну з країн 

ЄС, млн.дол. 

Зовнішній 

борг, 

млн.дол. 

ВВП, 

млн.дол. 

Грн. за 100 

дол. США 

Експорт 

послуг з 

України до 

ЄС, млн.дол. 

Імпорт 

послуг з ЄС 

до України, 

млн.дол. 

Рівень 

податкового 

навантаження (%) 

2005 4946,3 39635 441452 512,2 1870,4 1220,2 22,21 

2006 12069,9 54512 544153 505,2 2360,8 1703,9 23,11 

2007 16258,7 79955 720731 505,0 3151,1 2401,1 22,62 

2008 22944,5 101659 948056 544,6 4176,4 3488,9 23,92 

2009 28118,2 103396 913345 779,4 2936,1 2640,2 22,78 

2010 31538,4 117343 1082569 793,5 3298,5 2420,2 21,42 

2011 36969,1 126236 1316600 795,4 4037,8 2804,2 25,42 

2012 39268,9 135065 1408889 799,1 3945,1 3038,8 25,59 

2013 41132,3 142079 1454931 799,3 4883,7 3531,2 24,33 

2014 41032,8 126308 1566728 1188,9 4431,0 3002,6 23,46 

2015 31046,9 118729 1979458 2185,6 3521,4 2749,1 25,64 

2016 26405,6 113518 2383182 2555,3 3499,0 2400,7 26,11 

Таблиця 1. Вихідні дані для проведення багатофакторного кореляційно-регресійного аналізу 

 

Результати кореляційно-регресійного аналізу 

впливу макроекономічних показників на іноземну 

інвестиційну діяльність України та ЄС було зведено 

до кореляційної матриці, розрахованої на основі 

табл. 1. (див. табл.2). 

 

ПІІ в Укр. з 

країн ЄС, 

млн.дол. 

Зовнішній 

борг, 

млн.дол. 

ВВП, 

млн.дол. 

Грн. за 

100 дол. 

США 

Експорт 

послуг. 

Імпорт 

послуг, 

млн.дол. 

Податк. 

навантаж. (%) 

ПІІ в Укр. з країн 

ЄС, млн.дол. 
1       

Зовнішній 

борг,млн.дол 
0,972 1      

ВВП, млн.дол. 0,625 0,704 1     

Грн. за 100 дол. 

США 
0,267 0,358 0,901 1    

Експорт послуг, 

млн.дол. 
0,860 0,883 0,555 0,174 1   

Імпорт послуг, 

млн.дол. 
0,793 0,843 0,447 0,094 0,938 1  

Рівень податк. 

навантаж. (%) 
0,462 0,533 0,768 0,638 0,483 0,427 1 

Таблиця 1.  Кореляційна матриця залежності ПІІ від факторних ознак 

 

На основі кореляційної матриці, наведеної в табл. 

2, можна зробити наступні висновки: за шкалою 

Чеддока зв’язок між показниками прямих іноземних 

інвестицій та показниками зовнішнього боргу дуже 

сильний (більше 0,9) і прямий; ПІІ та експорту й 

імпорту послуг прямий і сильний (більше 0,7); між 

ВВП та ПІІ помітний та значний (більше 0,5); між 

рівнем податкового навантаження та ПІІ до України 

помірний (0,3-0,5) та прямий; та зв’язок між ПІІ та 

курсом долара є слабким (0,1-0,3) та прямим. У свою 

чергу, факторні ознаки також взаємопов’язані і 

мають прямий тісний або помірний зв’язок (між 

рівнем податкового навантаження та ВВП, курсом 

долару та обсягом ВВП,імпортом/експортом послуг  

та обсягом зовнішнього боргу), окрім деяких пар у 

таблиці, де показник менше 0,5. 

Методи регресійного аналізу дали нам змогу 

оцінити щільність зв’язку між ПІІ з країн ЄС до 

України та факторними ознаками, зміни у 

показниках яких доволі сильно впливають на обсяги 

прямого іноземного інвестування України країнами 

ЄС. Було виявлено, що такими показниками є обсяги 
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зовнішнього боргу країни, ВВП, обсяги експорту та 

імпорту послуг, рівень податкового навантаження і 

курс долару. Проведений багатофакторний аналіз 

дозволив виявити більш сильну залежність ПІІ в 

Україну від обсягів зовнішнього боргу, розмірів ВВП 

та експорту і імпорту послуг з країн ЄС.  

Висновки та пропозиції. Отже, аналіз інвестиці-

йного співробітництва України з ЄС дозволяє зроби-

ти висновок, що інвестиції з ЄС мають вагоме зна-

чення для економіки України. Для забезпечення ста-

більного нарощення інвестицій, як основного показ-

ника інвестиційної привабливості України, необхід-

но здійснити вплив на рівень зовнішнього боргу та 

забезпечити його гранично допустимий рівень. 

Підтвердженням доцільності завдання є результати 

проведеного кореляційно-регресійного аналізу, 

згідно з якими найбільший вплив на ПІІ має саме 

рівень зовнішньої заборгованості країни. 

Також зазначимо, що саме поступова реалізація 

положень ЗВТ між Україною та ЄС має стати пош-

товхом для розвитку більш тісного економічного 

співробітництва, зокрема, зростання обсягів інвес-

тування з боку європейських країн, що сприятиме 

підвищенню конкурентоспроможності України. 
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Гнидина В.С. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УКРАИНЫ СО СТРАНАМИ ЕС 

В статье проведен анализ современного состояния иностранной инвестиционной деятельности Украины со странами ЕС. 

Проанализированы объемы, динамика и структура инвестиционных поступлений из стран ЕС в экономику Украины, определены 

приоритетные сферы вложения инвестиций и крупнейшие европейские инвесторы в украинскую экономику. С целью выявления 

влияния некоторых макроэкономических показателей на инвестиционную деятельность Украины со странами ЕС был осуществлен 

многофакторный корреляционно-регрессионный анализ статистических данных за период 2005 - 2016 гг. С помощью анализа 

корреляционной матрицы сделаны выводы относительно направления и силы связей между объемами прямых иностранных 

инвестиций из стран ЕС в экономику Украины и главными макроэкономическими показателями национальной экономики. 

Ключевые слова: прямые иностранные инвестиции, страны Европейского Союза, внешняя задолженность, экспорт услуг, импорт 

услуг, объем ВВП, курс доллара, уровень налоговой нагрузки. 
 

Gnidina V. 

RESEARCH OF FOREIGN INVESTMENT ACTIVITY OF UKRAINE WITH COUNTRIES OF THE EU 

The article analyzes the current state of foreign investment activity of Ukraine with the countries of the EU. The volume, dynamics and structure 

of investment from the EU countries in the Ukrainian economy are analyzed, priority areas of investment and major European investors in the 

Ukrainian economy are determined. In order to identify the impact of some macroeconomic indicators on the investment activity of Ukraine 

with the EU, a multi-factor correlation and regression analysis of statistical data for the period 2005-2016 was carried out. As a result with 

the help of the correlation matrix analysis, the conclusions are drawn on the direction and strength of links between the volumes of foreign 

direct investments from the EU countries into Ukraine and the main macroeconomic indicators of the national economy. 

Key words: foreign direct investment, European Union, external debt, exports of services, imports of services, GDP, the dollar rate, the level 

of the tax burden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


