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Відомо, що будь-який структурний елемент економічних відносин не може 

існувати тільки на основі використання власних фінансових ресурсів. Теж саме 

стосується і національної економіки загалом. А, оскільки, економіка України переживає 

важку фінансово-політичну ситуацію, то без додаткових фінансових ресурсів просто не 

обійтися. 

Динаміка прямих інвестицій направлених з країн ЄС в економіку Україну 

протягом 2010-2016 років представлена в табл. 1 [1]. 

Таблиця 1 

Динаміка прямих інвестицій направлених з країн ЄС в економіку Україну 

протягом 2010-2016 років, млн. дол. США 

Перелік 

країн ЄС 

Обсяги прямих інвестицій, млн. дол. США 

2010р. 2011р. 2012р. 2013р. 2014р. 2015р. 2016р. 

Кіпр 8603,1 9620,5 12700,8 15907,7 17725,6 12769,4 9691,6 

Нідерланди 7461,3 11389,8 9323,8 8727,6 9007,5 6989,7 5753,9 

Велика 

Британія 
2234,1 2229,9 2536,4 2496,9 2768,2 2153,4 2046,3 

Німеччина 6009,6 5001,2 5329,8 4496,3 2908,4 2105,2 1606,6 

Франція 1381,1 2105,4 1993,1 1510,3 1520,5 1394,6 1294,3 

Австрія 1674,7 1798,9 2317,5 2476,9 2314,0 1648,7 1272,8 

Люксембург 263,0 435,4 488,9 559,5 555,8 398,8 965,4 

Угорщина 708,6 697,6 678,5 684,3 685,9 593,2 770,7 

Польща 847,0 913,0 834,3 897,2 819,8 808,6 760,4 

Швеція 674,2 1108,9 1141,9 1084,4 439,3 360,2 322,2 

Інші країни 

ЄС 
1681,7 1668,5 1923,9 2291,2 2287,8 1828,1 1615,0 

Всього з 

країн ЄС 
31538,4 36969,1 39268,9 41132,3 41032,8 31046,9 26099,2 

 

До позитивної тенденції варто віднести надані інвестиції Кіпром протягом 2010-

2014 років, частка яких в загальній сумі є найбільшою: 2010 рік – 8603,1 млн. дол. 

США; за 2011 рік даний показник зріс та склав 9620,5 млн. дол. США; протягом 2012 

року сума інвестицій склала аж 12700,8 млн. дол. США; в 2013 році результат ще зріс 

та становив 15907,7 млн. дол. США; за 2014 рік також спостерігалося зростання суми 

інвестицій до 17725,6 млн. дол. США. 

А, от починаючи вже від 2015 року, спостерігається спадна динаміка суми 

наданих інвестицій: 2015 рік – 12769,4 млн. дол. США; за 2016 рік сума ще скоротилася 

та дорівнювала всього 9691,6 млн. дол. США. 

На другому місці, за розміром наданих інвестицій, розміщуються Нідерланди: 

2010 рік – 7461,3 млн. дол. США; за 2011 рік сума інвестицій значно зросла та 

становила 11389,8 млн. дол. США; протягом 2012 року результат інвестицій був дещо 

меншим, ніж у попередньому періоді, та складав 9323,8 млн. дол. США; в 2013 році 

сума наданих інвестицій також має спадну тенденцію та становить 8727,6 млн. дол. 
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США; протягом 2014 року результат інвестицій зріс до суми 9007,5 млн. дол. США; в 

2015 році сума інвестицій знову скоротилася до 6989,7 млн. дол. США; за 2016 рік 

ситуація така ж як і минулому році, тобто сума інвестицій скоротилася ще, та в 

кінцевому підсумку склала 5753,9 млн. дол. США. 

На рис. 1 відображено динаміку співвідношення загальної суми наданих 

інвестицій Україні протягом 2010-2016 років з країн ЄС та інвестицій, наданих Кіпром і 

Нідерландами, зокрема. 

 

 
Рисунок 1. Співвідношення загальної суми наданих інвестицій Україні  

за 2010-2016 роки з країн ЄС та інвестицій, наданих Кіпром і Нідерландами,  

млн. дол. США 

 

Досить значну суму інвестицій в Україну надано Німеччиною. Так, за 2010 рік 

сума інвестицій склала 6009,6 млн. дол. США; в 2011 році результат скоротився до 

суми 5001,2 млн. дол. США; протягом 2012 року сума інвестицій зросла до позначки 

5329,8 млн. дол. США; за 2013 рік результат показника дещо скоротився та склав 

4496,3 млн. дол. США; протягом 2014 року сума інвестицій мала негативну тенденцію 

спаду та дорівнювала 2908,4 млн. дол. США; в 2015 році, як і в попередньому році, 

результат зменшився і склав 2105,2 млн. дол. США; за 2016 рік сума інвестицій 

дорівнювала 1606,6 млн. дол. США. 

З представлених даних видно, що розмір прямих інвестицій, які були направлені з 

країн ЄС в економіку України протягом 2010-2013 років, в основному, відображав 

значну динаміку їхнього росту, а починаючи з 2014 року – негативну тенденцію 

скорочення. Ця зміна чітко проглядається з розміру загальної суми наданих інвестицій 

в Україну з країн ЄС: за 2010 рік сума складала 31538,4 млн. дол. США; за 2011 рік – 

36969,1 млн. дол. США; за 2012 рік сума зросла до 39268,9 млн. дол. США; за 2013 рік 

результат суми становив 41132,3 млн. дол. США. З 2014 по 2016 рік сума наданих 

інвестицій зазнала скорочення: 2014 рік – 41032,8 млн. дол. США; 2015 рік – 31046,9 

млн. дол. США; 2016 рік – 26099,2 млн. дол. США. 
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