Інвестиційна
діяльність в Україні

Обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку України (залишків)
на 30.09.2020 року становив 48 951,7 млн дол США
(за даними Національного банку України)
ПІІ за сферами економічної діяльності,

Найбільші країни інвестори,

у % до загального обсягу

у % до загального обсягу

Промисловість

Оптова та роздрібна торгівля;
ремонт автотранспортних
засобів і мотоциклів

39,8

Кіпр

31,1

Нідерланди

20,2

Велика Британія

6,1

Швейцарія

6,0

Німеччина

4,6

Австрія

3,3

16,3

Фінансова та страхова
діяльність

9,4

Операції з нерухомим майном

9,3

Інформація та телекомунікації

5,9

Обсяги освоєння капітальних інвестицій підприємств України
у січні-вересні 2020 року складають 267,9 млрд грн
Освоєння капітальних інвестицій за
сферами економічної діяльності,

Капітальні інвестиції за джерелами
фінансування, %

у % до загального обсягу

Промисловість

37,7

Власні кошти підприємств та
організацій

Будівництво

10,2

Кредити банків та інших позик

7,5

9,8

Кошти державного та місцевого
бюджетів

14,6

Державне управління й
оборона; обов’язкове
соціальне страхування
Сільське, лісове та рибне
господарство

9,3

Оптова та роздрібна торгівля;
ремонт автотранспортних
засобів і мотоциклів

7,8

Кошти населення на
будівництво житла

69,2

5,2

Кошти інвесторів - нерезедентів

0,5

Інші джерела фінансування

3,0

Кредитний рейтинг України
Рейтингове
агентство

Поточний рейтинг

Прогноз

Ratings (Fitch)

B/B

стабільний

Standart’s & Poor’s

B/B

стабільний

Moody’s Investors
Service

B3

стабільний

Doing business 2020

64

-

Закон України "Про державну підтримку
інвестиційних проектів із значними інвестиціями в Україні"
Критерії:

✔

сума інвестицій повинна перевищувати 20 млн євро;

✔

строк реалізації інвестиційного проекту до 5 років;

✔

створення min 80 робочих місць з min зарплатою +15% ніж середня у відповідній галузі у регіоні;

✔

види економічної діяльності: сфера переробної промисловості (крім діяльності з виробництва та
обігу тютюнових виробів, спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв), добування з
метою подальшої переробки та/або збагачення корисних копалин (крім кам’яного та бурого вугілля, сирої
нафти та природного газу), поводження з відходами, транспорт, складське господарство, поштова та
кур'єрська діяльність, логістика, освіта, наукова та науково-технічна діяльність, охорона здоров'я,
мистецтво, культура, спорт, туризм та курортно-рекреаційна сфера.

Можливі форми державної підтримки для інвестиційних проектів із значними інвестиціями:

✔
✔
✔

податкові пільги: звільнення від податку на прибуток, звільнення від сплати ПДВ та мита при ввезенні
нового обладнання (<3 років з моменту виготовлення та яке не було введено в експлуатацію);
надання у користування земельних ділянок, необхідних для реалізації інвестиційного проекту;
будівництво/реконструкція об’єктів суміжної інфраструктури, необхідних для реалізації інвестиційного
проекту, за рахунок держави.

Інституції, які сприяють залучення інвестицій

✔
✔
✔
✔
✔

Державна організація "Агенція з питань підтримки ДПП"
забезпечення ідентифікації проектів ДПП;
сприяння в підготовці концептуальних записок та ТЕО для ініціаторів пропозицій (окрім приватного
сектору економіки);
надання консультацій ініціаторам пропозицій під час ініціювання та реалізації проектів ДПП;
організація та проведення тренінгів і навчання з метою підвищення інституційної спроможності
органів державної влади та органів місцевого самоврядування у сфері ДПП;
взаємодія з МФО (і також нефінансовими), урядовими/неурядовими, фінансовими (нефінансовими)
організаціями іноземних держав із питань залучення інвестицій для реалізації проектів ДПП в
Україні.

Державна установа "Офіс із залучення та підтримки інвестицій"

✔
✔
✔
✔

здійснення заходів щодо залучення інвестицій;
забезпечення співпраці органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування,
спрямованої на створення сприятливого інвестиційного клімату в Україні;
інформаційна підтримка іноземних інвесторів під час підготовки та реалізації ними інвестиційних
проектів, а також під час їх діяльності в Україні;
підготовка пропозицій щодо формування та реалізації інвестиційного потенціалу України тощо.
Універсальний довідник для іноземних інвесторів UkraineInvestGuide
https://ukraineinvest.gov.ua/uk/guide/.

МЕХАНІЗМИ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ
ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО
ДПП – це засноване на договорі довгострокове співробітництво між державою (державними
органами/органами місцевого самоврядування) та приватними партнерами з метою
оновлення/створення та подальшого ефективного управління публічними об'єктами і надання
послуг, які традиційно надаються державною стороною

МЕХАНІЗМИ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ
ПЕРШІ КОНЦЕСІЙНІ ПРОЕКТИ
ЗА ПІДТРИМКИ ЄБРР ТА IFC

Концесія ДП "Херсонський морський порт"
Морський порт "Херсон"

розташований недалеко від гирла річки Дніпро, що
впадає в Дніпровську затоку, яка безпосередньо
з'єднана з Чорним морем

26.06.2020 був укладений концесійний договір.
Сума інвестицій - 300 млн. грн.
Вклад в розвиток місцевої інфраструктури - 18 млн. грн.
Щорічні надходження до бюджету - 12 млн. грн.
+ 7 % від чистого доходу концесіонера

Концесія ДП "Стивідорна компанія "Ольвія"

Морський порт «Ольвія»

розташований в Миколаївській області на лівому березі
Бузько-Дніпровського лиману на північному узбережжі
Чорного моря

20.08.2020
підписаний
договір
про
передачу
в
концесію
спеціалізованого морського порту “Ольвія” між Мінінфраструктури,
АМПУ та компанією “QTERMINALS W.L.L.”.
❖ Сума інвестицій - 3,4 млрд. грн. (найбільша сума у портову галузь за
останні 30 років)
❖ Вклад в розвиток інфраструктури м. Миколаїв - 80 млн. грн.
❖ Щорічні надходження до бюджету - 82 млн. грн.
+ 7,5 % від чистого доходу концесіонера

МЕХАНІЗМИ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ
Перелік проектів на умовах ДПП,
які готуються до реалізації у транспортній інфраструктурі:
✔

проект концесії контейнерного термінала ДП "Морський торговельний порт "Чорноморськ" разом з причалами

№№ 1−6 Чорноморської філії ДП "Адміністрація морських портів України"
✔

проект концесії залізнично-поромного комплексу державного підприємства "Морський торговельний порт
"Чорноморськ" в межах п’ятого термінала державного підприємства "Морський торговельний порт
"Чорноморськ" та майна державного підприємства "Адміністрація морських портів України" у морському порту
Чорноморськ

✔

проект ДПП щодо ділянок міжнародних автодоріг М-07 та М-19 Ягодин - Ковель - Луцьк

✔

проект ДПП щодо ділянок міжнародних автодоріг М-29, М-04 (першої категорії) та М-18 (другої категорії) Харків Дніпро – Запоріжжя

✔

проект ДПП щодо автодороги M-06 Київ – Житомир – Рівне

✔

проект ДПП щодо міжнародної автодороги М-04 першої категорії та національної дороги H-11 Дніпро - Кривий
Ріг – Миколаїв

✔

проект ДПП щодо автодороги М-03 Бориспіль – Полтава

✔

проект ДПП щодо сегменту автодороги M-14 Херсон – Миколаїв

✔

проекти концесії вокзалів і станцій: Харків-Пасажирський, Дніпро-Головний, Вінниця, Миколаїв, Чоп, КиївПасажирський, Хмельницький

МЕХАНІЗМИ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ
Індустріальні парки в Україні
З 2013 року відповідно до Закону України
"Про індустріальні парки" до Реєстру
індустріальних парків включено 46 парків
(індустріальний парк "Центральний" у 2018 році – виключено з Реєстру)

В Україні також функціонують індустріальні парки,
які не включені до Реєстру

Департамент інвестицій
+38 044 596-68-06
+38 044 596-67-11

