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Tab. 6: Amount of delay or advancement in development of selected coun-

tries in comparison to the average EU level in 2012 due to GDP per capita

Source: Own researches
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ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ФОРМУВАННЯ 
ІНВЕСТИЦІЙНОЇ СПІВПРАЦІ УКРАЇНИ ІЗ 
КРАЇНАМИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Анотація. У статті проаналізовано сучасний стан та основні тенденції інвестиційної співпраці України із країнами
Європейського Союзу. Визначено перспективи двостороннього співробітництва у цій сфері. Запропоновано шляхи
зміцнення зовнішньоекономічних зв’язків України із країнами ЄС.
Ключові слова: міжнародне співробітництво, інвестиції, фінансові ресурси, інвестиційний потенціал, міжнародний
досвід.
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Постановка проблеми. Євроінтеграція є головним та
незмінним зовнішньополітичним пріоритетом України, а
розвиток економічної співпраці із країнами ЄС – важливим
чинником економічного розростання країни, оскільки
Європейський Союз – це один із найбільших торгових
ринків світу, що забезпечує високу якість і рівень життя
населення країн-членів. Це зумовлює необхідність визна-
чення основних тенденцій інвестиційної співпраці України
із країнами Європейського Союзу та вироблення рекомен-
дацій щодо зміцнення зовнішньоекономічних зв’язків Ук-
раїни із країнами ЄС.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Досліджен-
ням євроінтеграції та зовнішньоекономічної співпраці Ук-
раїни із країнами ЄС займається велика кількість україн-
ських науковців, серед яких: І. Бураковський [1],
О. Власюк [2], А. Гальчинський [3], С. Писаренко [4],
В. А. Худавердієва [5], І. Школа [6]. 

Особливості й перспективи співпраці України з ЄС у
різних сферах вивчають такі іноземні вчені, як Я. Андре
(Andre, 2006) [7], К. Гухт та М. Барнье (Hucht & Barnie, 2012)
[8], Х.-Ю. Досс (Doss, 2011) [9]. 

Основні напрями інвестиційного співробітництва дос-
ліджують такі науковці, як Л. Анісімова, В. Борщевський,
А. Буткевич, M. Бутко, Д. Ванькович, Н. Демчишак, О. Ка-
ліберда, С. Качула та ін. Водночас, науково-методологічні
основи діагностики інвестиційної співпраці України із краї-
нами Європейського Союзу потребують по-
дальшої розробки. 

Метою статті є дослідження основних ас-
пектів інвестиційної співпраці України та країн
ЄС у контексті налагодження зовнішньоеко-
номічних зв’язків. 

Основні результати дослідження. На су-
часному етапі для України, керівництво якої
декларує прагнення набути членства в Євросо-
юзі, важливим тактичним завданням є розви-
ток своєї присутності на ринках Європейського
Союзу і забезпечення економічних реформ, які
б дозволили максимально наблизитися до рівня
розвитку країн співтовариства.

Незважаючи на значні обсяги зовнішньої
торгівлі та активізацію інвестиційної співпраці,
потенціал співробітництва України із країнами
ЄС використовується частково. Подібну ситуа-

цію спричинили такі фактори: неефективна структура ек-
спортно-імпортних операцій; значна частка нелегальних
торговельних операцій; асиметрія режимів сертифікації і
стандартизації товарів; недостатньо відпрацьовані форми
банківських гарантій; нестабільність української законо-
давчої бази; відсутність сприятливих умов для інвестуван-
ня тощо. Відтак товарна структура торгівлі ЄС з Україною
наразі відповідає структурі торгівлі ЄС із країнами, що
розвиваються. 

Інвестиції приносять в економіку не лише фінансові ре-
сурси, а й міжнародний досвід корпоративного управ-
ління, спонукають компанії до впровадження міжнародних
стандартів якості, обліку тощо. 

Обсяг прямих іноземних інвестицій (ПІІ), внесених в
економіку України від початку інвестування до 1 січня
2012 р. становив $49 362,3 млн. (на 10,2% більше, ніж на
початок 2011 р.), що в розрахунку на одну особу дорівнює
$1084,3 (рис.). У 2012 р. в економіку України іноземними
інвесторами вкладено $6473,1 млн. ПІІ (акціонерного
капіталу).

Із країн ЄС в Україну надійшло $39 411,2 млн. інвес-
тицій (79,9% загального обсягу акціонерного капіталу), із
країн СНД – $4011,3 млн. (8,1%), із інших країн світу –
$5939,8 млн. (12,0%) [3, с. 2].

За часи незалежності в Україну вкладено інвестиції із
128 країн світу. До десятки основних країн-інвесторів, на
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Abstract. Introduction. Foreign direct investment (FDI) is an integral part of an open and effective international economic sys-
tem and a major catalyst to development. FDI can contribute to sustainable regional development, lead to technology trans-
fers, promote deeper international trade integration and stimulate a more competitive business environment. That’s why
investment cooperation with the European Union is a perspective direction for Ukraine’s future economic development.
Purpose. The aim of the research is to study the trends in investment cooperation between Ukraine and the European Union,
as well as areas of cooperation and the strengthening of foreign economic relations of Ukraine with the European Union.
Result. Despite the large volume of foreign trade and investment cooperation between Ukraine and the countries of European
Union, the potential of cooperation is used only partially. This situation is a result of the inefficient structure of export-import
operations; significant proportion of illegal trade; lack of bank guarantees; instability of Ukrainian legislation and the lack of an
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Рис. Прямі іноземні інвестиції в Україну (на початок року; млн. дол. США)

Джерело: Авторська розробка
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які припадає понад 83% загального обсягу прямих інвес-
тицій, належать: Кіпр, Німеччина, Нідерланди, Російська
Федерація, Австрія, Велика Британія, Франція, Швеція,
Віргінські Острови (Брит.) та США.

У фінансових установах акумульовано $16318,5 млн.
(33,1% загального обсягу) прямих інвестицій. На під-
приємствах промисловості зосереджено $15 238,6 млн.
(30,9%), у т.ч. переробної галузі – $13 056,8 млн. і добувної
– $1492,4 млн. У структурі переробної промисловості
найбільше ПІІ припадає на металургійне виробництво та
виробництво готових металевих виробів – $6084,2 млн.,
виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових ви-
робів – $2065,7 млн., хімічну та нафтохімічну промис-
ловість – $1375,8 млн., машинобудування – $1226,0 млн.,
виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції –
$893,0 млн. В організації, що здійснюють операції з нерухо-
мим майном, оренду, інжиніринг та надання послуг
підприємцям, вкладено $5721,5 млн. (11,6%), у підпри-
ємства торгівлі, ремонту автомобілів, по-
бутових виробів і предметів особистого
вжитку – $5193,5 млн. (10,5%) [3, с. 2].

Серед країн ЄС найбільше прямих
інвестицій в Україну спрямовує Кіпр –
32,1% загального обсягу інвестицій із
країн ЄС, Німеччина – 18,7%, Нідерлан-
ди – 12,2%, Австрія – 8,7%, Велика Бри-
танія – 6,4%, Франція – 5,7%.

У фінансових установах акумульова-
но 33,1% прямих інвестицій із країн ЄС, в
організаціях, що здійснюють операції з
нерухомим майном, оренду, інжиніринг
та надання послуг підприємцям – 11,0%,
у підприємствах торгівлі, ремонту авто-
мобілів, побутових виробів і предметів
особистого вжитку – 9,3%.

Інвесторами із Кіпру до підприємств
промисловості інвестовано $3394,6 млн.
(26,8% загального обсягу інвестицій із
країни), фінансових установ – $2749,5
млн. (21,7%), організацій, що здійснюють
операції з нерухомим майном, оренду,
інжиніринг та надання послуг під-
приємцям – $2252,3 млн. (17,8%). Інвесторами з Австрії і
Франції за всі роки інвестування найбільше інвестицій вне-
сено до фінансових установ – $2456,1 млн. (71,8%) та
$1900,3 млн. (85,2%) відповідно.

Із Великої Британії в організації, які здійснюють опе-
рації з нерухомим майном, оренду, інжиніринг та надання
послуг підприємцям, інвестовано $568,6 млн. (22,7%), під-
приємства промисловості – $549,4 млн. (21,9%), фінансові
установи – $462,7 млн. (18,4%), а також у підприємства
торгівлі, ремонту автомобілів, побутових виробів і пред-
метів особистого вжитку – $437,8 млн. (17,5%) [3, с. 2].

Із Нідерландів станом на 01.01.2012 р. основна час-
тина прямих інвестицій була спрямована в переробну
промисловість ($1705,3 млн. із $4822,8 млн.), будівництво
($942,3 млн.) та фінансову діяльність ($456,2 млн.). У
2011 році найбільше інвестицій із Нідерландів надійшло в
добувну промисловість ($40 млн.), сферу виробництва
харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів
($38,1 млн.), виробництво іншої неметалевої мінеральної
продукції ($38,2 млн.), хімічну та нафтохімічну промис-
ловість ($34,2 млн.). Слід наголосити, що із фінансової
сфери у 2012 році нідерландські інвестори вивели
$282,3 млн. [3, с. 2].

Основні інвестиції з Австрії в Україну зосереджені у
фінансовій сфері ($2456,1 млн. із $3423,1 млн.) та про-
мисловості ($504,6 млн.). У 2012 році з $691,7 млн., вкла-
дених австрійськими підприємцями, $444,6 млн. було
спрямовано у фінансову сферу. У тому самому році
австрійці зробили значну інвестицію у виробництво та
розподілення електроенергії, газу і води – $169,9 млн. Зі
Швеції у 2012 році надійшло $33,4 млн. інвестицій, із них
$29,9 млн. – в операції із нерухомим майном, оренду,

інжиніринг та надання послуг підприємцям, $9,2 млн. – у
виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових ви-
робів, $17,6 млн. – у машинобудування [3, с. 2]. 

Прямі інвестиції з України у 2012 році здійснено до 47
країн світу, і переважно до Кіпру, що зумовлено його оф-
шорним статусом, а також до РФ, Латвії та Польщі. 

Обсяг інвестицій з України в економіці країн ЄС на
01.01.2012 р. складав $6517,5 млн., або 94,5% загального
обсягу інвестицій з України – $6523,9 млн. Найбільше ін-
вестицій на 31.01.2012 р. спрямовано до Кіпру – $6342,1
млн. (97,3% загального обсягу інвестицій у країни ЄС). 

Левова частка українських інвестицій до Кіпру здійсне-
на резидентами, що зареєстровані за видом економічної
діяльності «операції з нерухомим майном, оренда, інжи-
ніринг та надання послуг підприємцям», до Латвії – устано-
вами фінансової діяльності, до Польщі – підприємствами
торгівлі, ремонту автомобілів, побутових виробів та пред-
метів особистого вжитку (табл.).

Як видно із табл., у 2012 році спостерігався відтік ук-
раїнських інвестицій із країн ЄС. Найбільше коштів було
вилучено із Латвії – $7,5 млн. 

Поглиблення торговельних зв’язків із країнами ЄС по-
зитивно впливає на економічне зростання України, однак
сучасна динаміка торговельного балансу України та країн
ЄС, зважаючи на значне переважання обсягів імпорту по-
ряд із подальшим поглибленням євроінтеграційних про-
цесів, вимагає ретельного перегляду заходів торговельної
політики. Потрібно підвищити її ефективність, а також
розширити сфери співпраці, що є перспективним і важли-
вим проектом для активізації співпраці України з ЄС у
соціально-економічній, культурній, енергетичній та багать-
ох інших площинах.

Зміцнювати зовнішньоекономічні зв’язки України із
країнами Європейського Союзу ми пропонуємо за такими
пріоритетними напрямами та з допомогою зазначених
нижче заходів:

1) провести за підтримки держави структурну транс-
формацію експорту з метою збільшення інноваційної скла-
дової і кінцевої продукції в експорті до країн Європейсько-
го Союзу;

2) створити на законодавчому рівні механізм держав-
ної підтримки експорто орієнтованих підприємств відпо-
відно до норм ЄС та принципів СОТ; удосконалити сис-
тему державної підтримки експорту, використовуючи
механізми державної фінансової, податкової, страхової,
маркетингової та інформаційно-консультативної підтрим-
ки українських експортерів;

3) стимулювати засобами тарифного і нетарифного ре-
гулювання ввезення в Україну переважно інвестиційних
високотехнологічних товарів; 

Таблиця
Прямі інвестиції з України в економіці країн ЄС за видами

економічної діяльності, млн. дол. США

3 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистику».
Джерело: [10, с. 12]
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4) з метою скорочення обсягів неофіційної та контра-
бандної торгівлі спільно із відповідними службами ЄС роз-
робити заходи щодо запобігання маніпулюванню оцінками
митної вартості при митному оформленні товарів, зокрема
шляхом запровадження регулярного обміну митною
інформацією;

5) продовжувати процес гармонізації системи стандар-
тизації України відповідно до стандартів, норм і правил
Європейського Союзу, а також створити договірно-право-
ву базу, щоб узгодити питання взаємного визнання техно-
логічних стандартів України та ЄС;

6) привести податкові механізми в зовнішньоекономіч-
ній діяльності України до норм і вимог ЄС. Це вимагає пе-
регляду вітчизняного законодавства з метою скасування
застарілих важелів протидії зловживанням із ПДВ, забез-
печення відшкодування ПДВ нерезидентам без створення
юридичної особи на території України, що сприятиме ство-
ренню стратегічних умов для розвитку експорту;

7) розвивати інституційну основу співробітництва, яка
має включати не лише міждержавні макроекономічні
структури – Раду з питань співробітництва та Комітет з пи-
тань співробітництва, що складається, відповідно до Уго-
ди про партнерство і співробітництво, із членів Ради Євро-
пейського Союзу та членів Комісії ЄС, з одного боку, і
членів Уряду України – з другого, а й низку секторальних
органів для налагодження ефективного співробітництва
за окремими напрямами;

8) здійснювати пошук шляхів зниження енергоємності
експортних галузей, оскільки це суттєво впливає на кон-
курентоспроможність українського експорту, особливо на
ринках ЄС;

9) розвивати ринок послуг, який може дати додатко-
вий поштовх загальному розвитку української економіки,
оскільки транспортні, інформаційні, консультаційні, інші
послуги справляють суттєвий вплив на торговельне та
інвестиційне співробітництво із країнами ЄС;

10) активізувати надання послуг у рамках транскор-
донної співпраці із використанням таких чотирьох моде-
лей: виробництво, поширення, випуск на ринок, продаж і
доставка послуг; надання послуг на території іншої країни;
надання послуг через компанії, засновані за кордоном;
надання послуг фізичними особами однієї країни на тери-
торії іншої. 

Висновки

У ході дослідження авторами виявлено такі основні
тенденції інвестиційної співпраці України із країнами Євро-
пейського Союзу: 
• на шляху євроінтеграції Україна прагне поглиблювати

торговельну інтеграцію, позаяк приклад інших країн –
членів Євросоюзу свідчить, що ЄС має бути основним
торговельним партнером країни-кандидата; 

• пріоритетними напрямами розширення співпраці України
з ЄС є енергетична та науково-технічна сфери; 

Україна має намір максимально використовувати своє
географічне положення для збільшення обсягів транзиту й
розвитку співпраці у сфері послуг тощо. 

Потенційні можливості розширення українського екс-
порту до ЄС існують у галузі АПК, металургії, машинобуду-
ванні, легкій і хімічній промисловості, постачанні електро-
енергії, транспортуванні та зберіганні газу тощо. 

Для України, керівництво якої декларує прагнення
набути членства в Євросоюзі, важливим тактичним зав-
данням є збільшення своєї присутності на ринках ЄС і
забезпечення економічних реформ, які б дозволили мак-
симально наблизитися до рівня розвитку країн Європей-
ського співтовариства.

Для зміцнення торговельної та інвестиційної співпраці
України із країнами ЄС необхідно вжити такі заходи: 
• вдосконалити систему державної фінансової, податко-

вої, страхової, маркетингової, інформаційно-консульта-
тивної підтримки українських експортерів; 

• гармонізувати систему стандартизації України;
• збільшити частку високотехнологічної продукції в екс-

порті; 

• диверсифікувати ринки експорту та імпорту; спільно із
відповідними службами ЄС розробити заходи із за-
побігання маніпулюванню оцінками митної вартості при
митному оформленні товарів; 

• удосконалити структуру торгівлі, впроваджуючи нові
форми торговельних зв’язків, зокрема виробничу коопе-
рацію, співробітництво на компенсаційній основі та
організацію спільних виробництв шляхом закупівлі
ліцензій.

Перспективами подальших розвідок стануть емпіричні
дослідження впливу інвестиційної співпраці на основні ма-
кроекономічні показники України.
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