Інвестиційна діяльність в Україні
За даними Держстату надходження прямих інвестицій (акціонерного капіталу)
в Україну у січні-червні 2019 року склали 1259,5 млн.дол.США.
Обсяг залучених з початку інвестування прямих іноземних інвестицій
(акціонерного капіталу) в економіку України на 01.07.2019 року становив
33724,4 млн.дол. США**.
У І півріччі 2019 року приріст іноземних інвестицій в економіку України
склав 839,6 млн.дол. США прямих інвестицій (акціонерного капіталу).
Інвестиції спрямовуються у вже розвинені сфери економічної діяльності.
Станом на 01.07.2019 найвагоміші обсяги надходжень прямих інвестицій були
спрямовані до підприємств промисловості – 33,3 % та установ та організацій, що
здійснюють оптову та роздрібну торгівлю; ремонт автотранспортних засобів і
мотоциклів – 16,6%.
До основних країн-інвесторів належать Кіпр – 29,4%, Нідерланди – 22,0%,
Велика Британія – 6,1%, Німеччина – 5,2%, Швейцарія – 4,9%, Австрія – 3,4% і
Віргінські Острови (Брит.) - 3,1%.
Обсяги освоєння капітальних інвестицій підприємств України у
І півріччі 2019 року складають 233,9 млрд. грн, що на 12,3 % більше від обсягу
капітальних інвестицій за відповідний період 2018 року.
Провідними сферами економічної діяльності, за обсягами освоєння капітальних
інвестицій, у І півріччі 2019 року залишаються: промисловість – 40,3%, будівництво –
10,8%, сільське, лісове та рибне господарство – 10,1%, інформація та телекомунікації
– 3,7%, оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і
мотоциклів – 7,9%, транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська
діяльність – 8,4%, державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування
– 5,4%, операції з нерухомим майном – 4,9%.
Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій, як і раніше,
залишаються власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких у
І півріччі 2019 року освоєно 73,3 відсотка капіталовкладень.
Частка кредитів банків та інших позик у загальних обсягах капіталовкладень
становила 7,7 відсотка.
За рахунок державного та місцевих бюджетів освоєно 9,0 відсотка капітальних
інвестицій. Частка коштів іноземних інвесторів становила 0,8 відсотка усіх
капіталовкладень, частка коштів населення на будівництво житла – 6,6 відсотка. Інші
джерела фінансування становлять 2,6 відсотка.
Отже, Україна залишається привабливою для інвестицій, водночас вона не
знаходиться осторонь світових процесів, є достатньо інтегрованою у світове
господарство і порушення макростабільності на зовнішніх ринках має свій відголос в
Україні.

*Примітка. Дані про прямі інвестиції на 01.01–01.07.2019 розраховані з урахуванням адміністративних
даних НБУ, які, на відміну від попередніх років, включають обсяги реінвестованих доходів банків
України (обчислені НБУ на основі даних про нерозподілені прибутки/збитки відповідно до частки участі
прямого інвестора в їх капіталі).
Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим,
м.Севастополя, за 2014–І півріччя 2019рр.– також без частини тимчасово окупованих територій у
Донецькій та Луганській областях.
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У рейтингу Doing Business 2019 Україна піднялась на +5 пунктів і посіла
71 позицію зі 190 країн світу. Країна продемонструвала найбільше зростання в таких
категоріях, як оподаткування (зростання на 110 позицій, 54 місце), міжнародна торгівля
(+70 позицій, 78 місце) і захист прав інвесторів (+56 позицій, 72 місце).
Також, слід відзначити, що рейтингове агентство Moody's Investors Service
підвищило суверенний рейтинг України. Він змінився з Caa2 до Caa1, що означає зміну
прогнозу з "позитивного" на "стабільний".
12 квітня 2019 року Standard & Poor's підтвердило довгостроковий та
короткостроковий суверенний кредитний рейтинг України в іноземній та національній
валютах на рівні «В-/В». Прогноз стабільний.
Крім того, Україна посіла 83 місце з 140 в рейтингу Глобальної
конкурентоспроможності економіки (Global Competitiveness Index). У рейтингу із
140 країн Україна знаходиться на 110 місці за рівнем державних інститутів, на 57 місці
– з розвитку інфраструктури, на 77-му - за рівнем адаптації сучасних технологій, а
також макроекономічна стабільність - 131 місце, охорона здоров'я – 94 місце, освіта –
46 місце, ринок товарів – 73 місце, ринок праці - 66 місце, фінансова система –
117 місце, обсяг ринку – 47 місце, динаміка бізнесу – 86 місце, здатність до інновацій –
58 місце.
Для подальшого покращення інвестиційного клімату України актуальним на
сьогодні є питання удосконалення правової та організаційної бази для підвищення
дієздатності механізмів забезпечення сприятливого інвестиційного клімату й
формування основи збереження та підвищення конкурентоспроможності вітчизняної
економіки.
Ряд позитивних кроків у цьому напрямі вже здійснено:
З метою спрощення порядку залучення іноземних інвестицій та унеможливлення
прояв ознак корупції при їх державній реєстрації 31.05.2016 прийнято Закон України
№ 1390-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
скасування обов’язковості державної реєстрації іноземних інвестицій".
23.05.2017 Верховною Радою України прийнято Закон України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо усунення бар’єрів для залучення
іноземних інвестицій». Законом врегульовано базові аспекти оформлення дозволу на
застосування праці іноземців та посвідки на тимчасове проживання, що спростить
залучення іноземних менеджерів та іноземних кваліфікованих працівників, що
необхідно на перших етапах розвитку дочірнього підприємства в Україні. Також,
Законом надається право отримувати посвідку на тимчасове проживання в Україні
іноземним інвесторам, які мають істотну участь в українських підприємствах, але не
працевлаштовані на підприємстві.
26.05.2017 Перший віце-прем’єр-міністр–Міністр економічного розвитку і
торгівлі України Степан Кубів у Відні (Республіка Австрія) підписав Угоду про
заохочення та захист інвестицій між Україною та Фондом Міжнародного розвитку
ОПЕК. Угода передбачає надання режиму найбільшого сприяння щодо розпорядження
інвестиціями та прогнозовано сприятиме збільшенню обсягів іноземних інвестицій в
ключові галузі економіки України.
Також, здійснюються кроки, що сприятимуть стабільному розвитку
економіки України та активізації інвестиційної діяльності, а саме, здійснюється
робота за наступними напрямами:
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В напрямі захисту прав інвесторів:
у рамках виконання Плану дій щодо поглиблення співробітництва між
Організацією економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) та Урядом України,
розробленого з метою реалізації заходів, передбачених Меморандумом про
взаєморозуміння між Організацією економічного співробітництва та розвитку і Урядом
України щодо поглиблення співробітництва від 07.10.2014, здійснюються заходи щодо
приєднання України до Декларації ОЕСР про міжнародне інвестування та
багатонаціональні підприємства (далі – Декларація ОЕСР). Так, розпорядженням
Кабінету Міністрів України від 01.03.2017 № 130-р схвалено проект Угоди (у формі
обміну листами) між Урядом України та Організацією економічного співробітництва та
розвитку щодо приєднання до Декларації про міжнародні інвестиції і багатонаціональні
підприємства, відповідних Рекомендацій та процедурних Рішень Ради Організації
економічного співробітництва та розвитку.
15 березня 2017 року Першим віце-прем’єр-міністром України – Міністром
економічного розвитку і торгівлі України С. Кубівим було підписано Угоду (у формі
обміну листами) між Урядом України та Організацією економічного співробітництва та
розвитку щодо приєднання до Декларації про міжнародні інвестиції і багатонаціональні
підприємства, відповідних Рекомендацій та процедурних Рішень Ради Організації
економічного співробітництва та розвитку.
Приєднання України до Декларації ОЕСР про міжнародні інвестиції і
багатонаціональні підприємства та набуття членства в Інвестиційному комітеті ОЕСР
надасть такі суттєві переваги для країни, а саме:

свідчитиме про запровадження Україною міжнародних стандартів
здійснення інвестиційної діяльності;

сприятиме залученню прямих іноземних інвестицій шляхом усунення
обмежень щодо секторів, в яких іноземне інвестування заборонено та забезпечення
національного режиму для транснаціональних корпорації (далі – ТНК) відповідно до
системи розвитку міжнародних стандартів у регулюванні відносин ТНК із країнами,
що приймають їхні інвестиції;

сприятиме поліпшенню конкурентного середовища та впливу на
впровадження та розповсюдження інновацій;

сприятиме реалізації принципів та стандартів соціальної відповідальності
бізнесу згідно з керівними принципами ОЕСР щодо ведення відповідального бізнесу.

