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У статті досліджено питання ефективності залучення інвестицій в економіку України, зокре-

ма, в економіку Києва. За проведеним аналізом динаміки прямих іноземних інвестицій в еко-

номіку України, та, зокрема, Києва, зроблено наступні висновки. Динаміка надходження інвес-

тицій в економіку України не є рівномірною. Обсяги іноземних інвестицій зростали із року у рік

до 2014 р. включно. З 2015 р. почалось зниження обсягів прямих іноземних інвестицій. У 2015 р.

обсяг прямих іноземних інвестицій знизився на 28,58 % у порівнянні із 2014 р. У 2018 р. обсяг

прямих іноземних інвестицій знизився на 15,84 % у порівнянні із 2015 р. і на 17, 21% у порівнянні

із 2010 р. Це свідчить про зниження інвестиційної привабливості економіки України як об'єкта

інвестування і про недовіру інвесторів. Обсяги прямих іноземних інвестицій в економіку міста

Києва за досліджуваний період 2010—2018 рр. зросли на 3,91 %. Питома вага прямих інозем-

них інвестицій в економіку міста Києва склала у 2018 р. 50,63 % від загального обсягу інозем-

них інвестицій в економіку країни. Обсяги прямих іноземних інвестицій в економіку Києва за

період 2010—2018 рр. зросли на 25,51 %. Це свідчить про зростання інвестиційної привабли-

вості економіки Києва як об'єкта інвестування. Найбільш привабливим видом діяльності для

залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України є фінансова і страхова діяльність.

За досліджуваний період обсяг капітальних інвестицій в економіку міста Києва зріс у 2,53 рази.

Найбільший рівень зростання інвестицій спостерігався у підприємства сільського, лісового та

рибного господарства (зростання у 19,3 рази), найменший рівень темпів зростання інвестицій

був у підприємств будівництва. Найбільший обсяг капітальних інвестицій підприємств міста
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ВСТУП
Інвестиції є одним із дієвих інструментів пришвид-

шення темпів розвитку економіки країни, міста або
підприємства. Обсяги прямих іноземних інвестицій в
економіку України не є сталою величиною і відрізня-
ються нерівномірністю вкладень за роками. Прямі іно-
земні інвестиції свідчать про зацікавленість іноземного
інвестора у розвитку окремої компанії. Проте знижен-
ня обсягів прямих іноземних інвестицій в економіку
України, починаючи з 2015 р., свідчить про негативні тен-
денції в інвестиційних процесах. Питанням інвестуван-
ня в економіку країни в цілому або окремих підприємств
приділено достатньо уваги у працях зарубіжних та ук-
раїнських вчених. Менше уваги приділено досліджен-
ню питання ефективності інвестування у розвиток еко-
номіки міста і, зокрема, столиці України — Києва.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Значний вклад у дослідження різних аспектів інвес-
тування внесли зарубіжні та українські вчені, зокрема:
Г. Бірман, А. Маршалл, У. Шарп, А.І. Амоша, О.В. Гав-
рилюк, І.В. Гончарук, Я.А. Жаліло, С.В. Захарін, Ю.А.
Кучеренко, В.В. Ковальов, Ю.В. Макагон, О.О. Оче-
редько, П.Г. Перерва, Т.П. Ткаченко, В.Г. Федоренко,

Києва здійснюється за рахунок власних коштів підприємств та організацій. Можна констатува-

ти, що в економіці міста Києва існують резерви щодо збільшення обсягів інвестування, зрос-

тання кількості реалізованих інвестиційних проектів.

In the article the question of efficiency of attraction of investments in the economy of Ukraine, in

particular, in the economy of Kiev is investigated. According to the analysis of dynamics of direct

foreign investments into the economy of Ukraine, and in particular, Kiev, the following conclusions

were made. The dynamics of inflow of investments into the Ukrainian economy is not uniform. Volumes

of foreign investment grew from the river in the year up to 2014 inclusive. Since 2015, the volume of

direct foreign investments has started to decrease. In 2015, foreign direct investment declined by

28.58% compared to 2014. In 2018, foreign direct investment declined by 15.84% compared to

2015 and by 17, 21% compared to 2010 This indicates a decrease in the investment attractiveness

of Ukraine's economy as an investment object and a lack of confidence among investors. The volume

of direct foreign investments in the economy of Kyiv for the period of 2010-2018 increased by 3.91%.

The share of direct foreign investments in the economy of Kiev in 2018 was 50.63% of the total volume

of foreign investment in the country's economy. The volumes of direct foreign investments in the

economy of Kyiv for the period of 2010—2018 grew by 25.51%. This indicates an increase in

investment attractiveness of Kyiv's economy as an investment object. Financial and insurance

activities are the most attractive type of activity to attract foreign direct investment to the Ukrainian

economy. In the period under study, the volume of capital investments in the economy of Kyiv

increased by 2.53 times. The highest level of investment growth was observed in the enterprises of

agriculture, forestry and fishing (19.3 times growth), the lowest level of investment growth was in

construction companies. The largest volume of capital investments of enterprises of the city of Kiev

is carried out at the expense of own funds of enterprises and organizations. It can be stated that in

the Kyiv's economy there are reserves for increasing investment volumes, growth in the number of

implemented investment projects.

Ключові слова: Київ, економіка міста, іноземні інвестиції, обсяги, динаміка, ефективність, перспекти-
ви.

Key words: Kyiv, city economy, foreign investment, volumes, dynamics, efficiency, prospects.

В.В. Шеремет, О.М. Ястремська та інші. Зважаючи на
значний доробок вчених, потрібно зауважити, що ок-
ремі питання потребують подальшого, більш детально-
го розгляду на теоретичному та практичному рівнях. До-
цільно дослідити питання щодо ефективності залучен-
ня інвестицій в економіку окремого міста, зокрема, сто-
лиці України — Києва.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є аналіз динаміки інвестиційних потоків

в економіку України та, зокрема, в економіку міста Киє-
ва і надання науково обгрунтованих пропозицій з пи-
тань ефективності інвестування.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Процес інвестування в Україні має законодавче об-
грунтування. Закон України "Про інвестиційну діяль-
ність" дає таке визначення, яке приймається до уваги
більшістю дослідників: "Інвестиції — це всі види майно-
вих та інтелектуальних цінностей, які вкладають в об'є-
кти підприємницької та інших видів діяльності, внаслі-
док якої створюється прибуток (дохід) або досягається
соціальний та економічний ефект" [1]. Інвестування у
розвиток окремих підприємств на території іншої краї-
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ни сприяє більш швидкому розвитку економіки, що є
позитивною тенденцією. За проведеними дослідження-
ми Німецької консультативної групи в Україні тільки
4,6% підприємств мають у статутному капіталі не мен-
ше, ніж 10 % прямих іноземних інвестицій. Німецькі
дослідники вважають, що ці підприємства працюють
значно продуктивніше. На українські компанії, які пра-
цюють з іноземними інвестиціями припадає 20,4 % пра-
цездатного населення України та 24% загального об-
сягу капіталу України [2]. Такі цифри дають можливість
стверджувати про важливість інвестиційної діяльності
в економічному розвитку як окремих підприємств, так і
міст, регіонів та країни в цілому.

Економічний спад виробництва в країні супровод-
жується спадом вкладення інвестицій як у промисловість,
так і в інші сфери економіки. Потрібно зауважити, що
темпи зниження інвестиційних процесів вищі, ніж темпи
зниження обсягів промислового виробництва.

Процес надходження прямих іноземних інвестицій
в економіку країни відрізняється нерівномірністю. По-
дібний процес нерівномірного надходження інвестицій
спостерігається і у розвиток економіки міста Києва
(табл. 1, рис. 1).

Аналіз динаміки обсягів прямих іноземних інвес-
тицій в економіку України в цілому та міста Києва, зок-
рема, надає можливість зробити наступні висновки.

Обсяги прямих іноземних інвестицій мали тенденцію до
зростання до 2014 р. включно. Обсяг прямих іноземних
інвестицій в економіку України у 2015 р. зменшився на
28,58 % у порівнянні із 2014 р. У 2018 р. обсяг прямих
іноземних інвестицій знизився на 15,84 % у порівнянні
із 2015 р. і на 17, 21% у порівнянні із 2010 р. Обсяги
прямих іноземних інвестицій в економіку міста Києва
також мали коливання: до 2014 р. обсяги інвестицій зро-
стали, в 2015 р. обсяг прямих іноземних інвестицій змен-
шився на 30,73% у порівнянні із 2014 р., а в 2018 р. зріс
на 3,91 % у порівнянні із 2010 р. Потрібно зауважити,
що питома вага обсягів надходження прямих іноземних
інвестицій в економіку Києва є значною і коливалася від
40, 34 % у 2010 р. до 50,63 % у 2018 р. Таким чином, за
рахунок зростання питомої ваги прямих іноземних інве-
стицій в економіку міста Києва, місто не втратило об-
сягів інвестування. Кумулятивні прямі іноземні інвестиції
у 2017 р. на одного мешканця міста Києва склали
8,1 тис. дол. США [6]. Цільове значення 2025 р. скла-
дає 14 тис. дол. США на 1 мешканця Києва [7]. Зрос-
тання обсягів прямих іноземних інвестицій в економіку
міста Києва свідчить про інвестиційну привабливість еко-
номіки міста.

За обсягами інвестування можна виділити провідних
п'ять топ-країн — інвесторів в економіку міста Києва.
Питома вага цих країн у загальному обсязі прямих іно-

 

Назва показника 
Роки Відхилення 

даних 2018 
від 2010, % 2010 2011 2012 2013 2014  2015  2016  2017  2018 

Прямі іноземні 
інвестиції в економіку 
України - усього 

38 992,9 45 370,0 48 197,6 51 705,3 53 704,0 38 356,8 32 122,5 31 230,3 32 281,9 - 17,21 

Прямі іноземні 
інвестиції в економіку 
Києва - усього 

15 728,6 18 516,5 21 537,0 23 998,6 25 825,6 17 889,6 15 356,3 16 516,8 16 342,9 3,91 

Питома вага у 
загальному обсязі 
прямих іноземних 
інвестицій в економіку 
України, % 

40,34 40,87 44,68 46,41 48,09 46,64 47,81 52,89 50,63 25,51 

Таблиця 1. Динаміка обсягів прямих іноземних інвестицій в економіку України

та міста Києва за період 2010—2018 рр., млн дол. США

Джерело: складено авторами за даними [3; 4].
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Рис. 1. Динаміка надходжень іноземних інвестицій

в економіку України та в економіку міста Києва за період 2010—1018 рр., млн дол. США

Джерело: складено авторами за даними [3; 4].
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земних інвестицій в економіку міста Києва у 2017 р. така:
Кіпр — 22%, Російська Федерація — 19%, Нідерлан-
ди — 16 %, Франція — 5%, Великобританія — 5%,
інші країни — 33% [6]. Однією із причин залучення пря-
мих іноземних інвестицій у економіку міста Києва була
конвертація міжбанківських кредитів, залучених від іно-
земних материнських банків, а також забезпечення
інструментів супроводу прямих іноземних інвестицій.

Аналіз динаміки прямих іноземних інвестицій в еко-
номіку України за видами діяльності (рис. 2) свідчить,
що найбільш привабливим видом діяльності для інвес-
тування є фінансова і страхова діяльність. Аналогічна
ситуація спостерігається і в тенденціях інвестування в
економіку міста Києва.

За результатами проведеного аналізу динаміки об-
сягів капітальних інвестицій в економіку Києва за вида-
ми економічної діяльності за період 2010—2017 рр.
можна зробити наступні висновки (табл. 2).

За досліджуваний період обсяг капітальних інвестицій
в економіку міста Києва зріс у 2,53 рази. Найбільший рівень
зростання інвестицій спостерігався у підприємства
сільського, лісового та рибного господарства (зростання
у 19,3 рази), найменший рівень темпів зростання інвестицій
був у підприємств будівництва. Темп приросту обсягів інве-
стицій в розвиток закладів охорони здоров'я мав від'ємне
значення (- 29,36%). Потрібно відмітити позитивну тен-
денції зростання обсягів інвестицій у підприємства, орган-
ізації та установи міста Києва за період 2010—2017 рр.

2825,3

524,9 475,2
647,5

178,4

523,4

750,5

120,5 102,7

Фінансова та страхова діяльність Оптова та роздрібна
торгівля,ремонт автотранспорту

Промисловість

2016 2017 І півріччя 2018

Рис. 2. Динаміка прямих іноземних інвестицій в економіку України за видами діяльності за

період 2016—2018 рр.

Джерело: складено авторами за даними [3].

Назва показника 
Роки Відхилення 

даних 2017 від 
2010, % 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Капітальні 
інвестиції -
усього 

53725,8 71142,4 79614,2 70320,6 67832,6 88138,6 106295,5 136044,8 Зростання у 
2,53 рази 

у тому числі          
- сільського, 
лісового та 
рибного 
господарства 

81,1 163,9 1120,2 639,3 457,9 896,1 1249,2 1566,8 Зростання  
у 19,3 рази 

- промисловості 10376,5 15562,4 15703,2 16217,7 18627,2 21000,7 28786,8 34916,8 Зростання  
у 3,4 рази 

- будівництва 8038,7 8760,5 11209,9 11740,2 10872,1 11363,3 12910,6 11777,8 Зростання  
у 1,5 рази 

- оптової та 
роздрібної 
торгівлі 

5374,7 8543,2 9619,8 10397,5 11795,8 8372,9 12290,6 13355,6 Зростання  
у 2,5 рази 

- транспорту 7817,1 9493,5 10935,4 6381,1 5497,3 7816,8 14108,3 21719,4 Зростання  
у 2,8 рази 

- інформації та 
телекомунікації 

7754,2 8574,9 9077,9 8549,1 6836,6 21394,4 12803,6 16313,5 Зростання  
у 2,1 рази 

- фінансової 
діяльність 

4629,5 4610,8 5615,6 5041,9 4765,7 5066,7 5685,2 6972,8 Зростання  
у 1,5 рази 

- освіти 227,6 461,3 536,2 347,2 190,6 331,9 503,5 933,9 Зростання  
у 4,1 рази 

- охорони 
здоров’я  

2201,4 309,6 611,0 315,3 206,1 321,3 888,5 1555,0 Спад  
в 1,3 рази 

- надання інших 
видів послуг 

7225,0 14662,3 15185,6 10691,3 8583,3 11574,5 17069,2 26933,2 Зростання  
у 3,7 рази 

Таблиця 2. Динаміка обсягів капітальних інвестицій в економіку Києва за видами економічної

діяльності за період 2010—2017 рр., млн грн

Джерело: складено авторами за даними [5].
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За результатами аналізу динаміки інвестицій за дже-
релами фінансування (табл. 3) можна зробити такі вис-
новки.

Найбільший обсяг капітальних інвестицій
підприємств міста Києва здійснюється за рахунок влас-
них коштів підприємств та організацій. Питома вага цьо-
го показника зросла за досліджуваний період 2010—
2017 рр. на 10,15% і склала у 2017 р. 75,06% від за-
гального обсягу капітальних інвестицій. Інвестування
підприємств і організацій міста Києва за рахунок кре-
дитів банків зменшилось. Питома вага цього показника
склала у 2017 р. 6,7% і зменшилась вдвічі. У 3 рази
збільшилось інвестування підприємств за рахунок
коштів місцевих бюджетів, проте питома вага цього по-
казника не велика і склала у 2017 р. 6,36% від загаль-
ного обсягу інвестування підприємств. Обсяг інвестуван-
ня діяльності підприємств і організацій міста Києва за
рахунок коштів інвесторів був незначним, у 2017 р. ця
цифра склала всього 0,47% від загального обсягу інве-
стування. За досліджуваний період інвестування за
рахунок коштів інвесторів значно зменшилось. Нестаб-
ільну динаміку обсягів інвестицій в економіку України
та, зокрема, в економіку міста Києва, вчені пояснюють
відсутністю довіри у закордонних інвесторів [6]. Інвес-
тування підприємств за рахунок коштів населення на бу-
дівництво зменшилось на 0,3 % і склало у 2017 р. 3,91%.
Інвестування діяльності підприємств за рахунок інших
джерел зменшилось втричі і склало у 2017 р. 2,82 % від
загального обсягу інвестування. Капітальні інвестиції на
одного мешканця міста Києва у 2017 р. склали 26,7 тис.
грн [7]. Цільове значення 2025 р. складає 77 тис. грн на
1 мешканця Києва [8]. Інвестиційна привабливість Киє-
ва та Київської області обумовлена такими чинниками:
вигідне географічне розміщення, сприятливі умови для
ведення сільського господарства, багатогалузева еко-
номіка, високий інтелектуальний потенціал, висока ча-
стка економічно активного та мобільного населення.

За даними Річного звіту міста Києва у Києві забез-
печено організацію роботи з інвесторами за принципом

"єдиного вікна", що сприятиме більш швидкому та про-
зорому оформленню документів. У Київраді прийнято
проект рішення Київської міської ради "Про затверд-
ження Положення про проведення інвестиційних кон-
курсів", що сприятиме залученню інвестицій. Інформа-
ція про реалізацію інвестиційних проектів стала більш
доступною завдяки впровадженню інформаційного
джерела InvestInKyiv на веб-сайті міста Києва. За 2017 р.
було здійснено 68 публікації в різних інформаційних
джерелах, які стосувалися інвестиційної діяльності та
формування інвестиційного іміджу міста Києва. У місті
Києві створено публічний реєстр інвестиційних проектів
міста Києва [7]. Всі ці заходи сприяють підвищенню інве-
стиційної привабливості економіки міста Києва для іно-
земних інвесторів.

Проте існують резерви підвищення ефективності
інвестиційної діяльності в місті Києві. За даними Депар-
таменту економіки та інвестицій виконавчого органу
міської ради (КМДА) тільки 9% договорів було підпи-
сано у 2019 р. від загальної кількості заповнених анкет
інвесторів [7]. Планується до 2025 р. кількість ратифі-
кованих інвестиційних договорів довести до рівня 25 %
від загально поданих до реалізації [8]. Загальна
кількість укладених інвестиційних договорів у 2017 р.
по місту Києву складала 20 % від кількості інвестицій-
них проектів. Заплановано цю цифру довести до рівня
50% у 2025 р. [8]. Таким чином, можна констатувати,
що в економіці міста Києва існують резерви щодо
збільшення обсягів інвестування, зростання кількості
реалізованих інвестиційних проектів.

ВИСНОВКИ
За проведеними дослідження темпів та динаміки

інвестиційних потоків в економіку України в цілому та,
в економіку міста Києва зокрема, можна зробити на-
ступні висновки.

Основними напрямами покращення інвестиційного
клімату та підвищення рівня інвестиційної привабливості
України та, зокрема, міста Києва, як столиці країни, є такі:

Таблиця 3. Динаміка обсягів капітальних інвестицій в економіку Києва за джерелами

фінансування за період 2010—2017 рр., млн грн

Джерело: складено авторами за даними [5].

Назва показника 

2010 
Абсолютне 
значення 

показника 

2010 
Питома 
вага, % 

2017 
Абсолютне 
значення 

показника 

2017 
Питома 
вага, % 

Відхилення даних 2017 від даних 2010 
абсолютного 

значення показника, 
% 

питомої ваги, 
+, - 

Капітальні інвестиції - 
усього 

53725,8 
 

100,0 136044,8 
 

100,0 Зростання  
у 2,53 рази 

- 

У т.ч.: 
-за рахунок коштів 
державного бюджету 

3600,2 6,70 6359,4 4,67 Зростання  
у 1,77 рази 

- 2,03 

- коштів місцевих 
бюджетів 

1109,8 2,07 8648,9 6,36 Зростання 
у 7,79 рази 

4,29 

- власних коштів 
підприємств та 
організацій 

34872,7 64,91 102111,7 75,06 Зростання 
у 2,93 рази 

10,15 

- кредитів банків та інших 
позик 

6918,8 12,88 9120,2 6,70 Зростання  
у 1,32 рази 

- 6,18 

- коштів іноземних 
інвесторів 

 
1181,6 

 
2,20 

 
645,6 

 
0,47 

 
- 45,36 

 
- 1,73 

- коштів населення на 
будівництво житла 

 
2209,4 

 
4,11 

 
5322,2 

 
3,91 

Зростання  
у 2,41 рази 
 

 
- 0,20 

- інших джерел 
фінансування 

3833,3 7,13 3836,8 2,82 0,09 - 4,31 
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— реструктуризаційні зміни у перерозподілі на-
прямів інвестування, за якими переважатимуть напря-
ми, які дають більшу віддачу, незалежно від традицій-
них напрямів інвестування;

— створення дієвих механізмів захисту інтересів
інвесторів та управління інвестиційною діяльністю на
підприємствах (установах, організаціях);

— мотивація суб'єктів інвестування до довгостро-
кового застосовування інвестиційних вкладень;

— створення мотиваційної привабливості щодо за-
лучення вкладень населення до інвестиційної діяльності;

— стимулювання процесів реінвестування діяль-
ності підприємств (установ, організацій) за рахунок
власних і залучених коштів;

— удосконалення інвестиційного законодавства та
забезпечення його стабільності у застосуванні;

— розвиток інноваційних форм залучення інвес-
тицій до розвитку підприємств (організацій, установ)
міста;

— підвищення рівня ефективності вкладених інвес-
тиційних ресурсів.
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