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ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНСЬКО-НІМЕЦЬКОЇ 

ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 
Проаналізовано динаміку інвестиційної діяльності та місце Німеччини в процесах 

інвестування економіки України. Розкрито особливості галузевої структури і 

територіальної організації процесу німецького інвестування. Виділено головні проблеми 

інвестиційної діяльності Німеччини в Україні. 

Проанализировано динамику инвестиционной деятельности и место Германии в 

процессах инвестирования экономики Украины. Раскрыто особенности отраслевой 

структуры и территориальной организации процесса германского инвестирования. 

Выделены главные проблемы инвестиционной деятельности Германии в Украине. 

The dynamics of investment and Germany’s location in the process of investment in the 

economy of Ukraine are analyzed. The features of branch structure and territorial organization of 

German investment are considered. Main problems of German investment in Ukraine are 

highlighted. 

 

Актуальність теми дослідження. Пострадянський період розвитку 

України характеризується зростанням потреби в іноземних інвестиціях, які 

здатні активізувати економіку країни, посилити конкурентоспроможність 

української продукції та сприяти її просуванню на світові ринки, послабити 

проблему безробіття, полегшити процес економічної та культурної інтеграції 

у глобальний світ, підняти рівень економічного, і найперше технологічного 

розвитку шляхом інноваційної діяльності. Особливу роль у цих процесах 

відіграють лідери світової економіки, зокрема Німеччина. Тому існує потреба 

наукового аналізу динаміки та сучасних особливостей українсько-німецьких 

інвестиційних зв’язків. 

Аналіз останніх публікацій. Науково-методичні основи дослідження 

територіальної організації інвестиційної діяльності ґрунтовно висвітлив 

Качаєв Ю.Д. (2010 р.). Хільчевська І.Г. дослідила суспільно-географічні 

аспекти зовнішніх зв’язків України і Німеччини, у тім числі інвестиційні 

(2002 р.). В сучасних суспільно-географічних виданнях ця тема практично не 

висвітлюється. Інвестиційні зв’язки переважно вивчають фахівці з 

міжнародних відносин, зокрема Мартинов А.Ю. (2002 р.), Старостенко Г.В. 



 

(2002, 2003 рр.), Кривонос Р.А. (2004 р.). Українсько-німецькі двосторонні 

зв’язки є предметом обговорень на найвищому державному рівні, такі 

публікації  у ЗМІ є додатковим джерелом для наукових досліджень. 

Мета дослідження. Узагальнити статистичні дані та окремі факти, що 

характеризують українсько-німецькі інвестиційні зв’язки, розкрити 

особливості їхньої галузевої і територіальної структури, виявити проблеми 

ефективного інвестування економіки України німецькими партнерами. 

Виклад основного матеріалу. Процеси іноземного інвестування 

великою мірою детерміновані зовнішньополітичними чинниками та 

специфікою внутрішньодержавної політики формування інвестиційного 

клімату. Історія новітніх українсько-німецьких зв’язків з моменту появи 

нових суб’єктів на карті світу: утворення сучасної Німеччини 1990 р. та 

відновлення суверенітету України 1991 р. Сусідство другого порядку, 

економічний, демографічний та інтелектуальний потенціал обох країн дуже 

швидко визначили головні напрямки співпраці між країнами. Станом на 1.01. 

1999 р. Німеччина посідала третє місце після США та Нідерландів за 

обсягами вкладених інвестицій (216, 8 млн. дол. США, або 8,3% від усіх 

інвестицій в економіці України) [3]. 

Подальша співпраця характеризувалася зростанням товарного обігу та 

наростанням інвестиційної присутності Німеччини в Україні. Таким чином, у 

2005–2006 рр. Німеччина посіла перше місце за обсягом вкладених 

інвестицій, а з 2007 р. й до сьогодні є другою після Кіпру. Частка німецьких 

інвестицій, як і більшості інших країн світу, які починали активну співпрацю 

ще у 1990-их роках, дещо зменшилася за останні роки та тлі динамічного 

зростання ваги Кіпру (до 25,6% на початку 2012 р.) в загальному обсязі 

іноземних інвестицій.  

Станом на 1.01.2012 р. в економіку України залучено 7,4 млрд. дол. 

США з Німеччини, що становить 15% від загального обсягу прямих 

іноземних інвестицій, спрямованих в економіку України. Для порівняння ця 



 

частка становила 32,7% у 2005 р. [5]. За період 2005–2011 рр. надходження 

інвестицій з Німеччини збільшилось майже на 2 млрд. дол. США (табл. 1).  

За даними німецького посольства, в Україні діють близько 1500 

підприємств з різним ступенем участі німецького капіталу. Тут успішно 

реалізуються інвестиційні проекти таких відомих німецьких концернів як 

Сіменс, Кнауф, Керхер. Також протягом досліджуваного періоду відбулося 

впровадження інших інвестиційних проектів німецьких фірм, які зараз 

активно діють в багатьох секторах економіки, зокрема у будівельній галузі, 

оптовій торгівлі, у сфері транспорту, в поставках комплектуючих, 

задоволенні потреб промисловості, а також, попри світову фінансову кризу, в 

банківському секторі. На українському ринку присутні “Дойче банк” 

(Deutschebank), “Ентвіклюнгс банк” (KfW Entwicklungsbank), “Комерцбанк” 

(Commerzbank) [1]. Крім того спостерігався великий інтерес до 

інфраструктурних проектів у рамках підготовки до Євро–2012. 

Таблиця 1 

 Динаміка українсько-німецьких інвестиційних зв’язків [5] 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Обсяг інвестицій з Німеччини в 

Україну, млрд. дол. США 

 

5,5 

 

5,6 

 

5,9 

 

6,4 

 

6,6 

 

7,1 

 

7,4 

  у % до загального обсягу  

іноземних інвестицій в Україні 

 

32,7 

 

 25,8 

 

20,0 

 

17,9 

 

16,5 

 

15,8 

 

15,0 

Обсяг інвестицій з України в 

Німеччину, млн. дол. США 

0,4 0,4 2,5 2,6 5,2 9,2 9,4 

 

Пожвавлення німецького інвестування простежується у декількох 

видах економічної діяльності: фінанси (зростання протягом 2011 року склало 

190 млн. дол. США); операції з нерухомим майном, оренда та надання послуг 

підприємцям (192 млн. дол.); торгівля, ремонт автомобілів, побутових 

виробів та предметів особистого вжитку (19 млн. дол.). 

Водночас обсяг інвестицій зменшився на промислових підприємствах  

(загалом на 100 млн. дол. США), у тім числі хімічної та нафтохімічної 



 

промисловості – на 62 млн. дол., машинобудування – на 10 млн. дол., 

виробництві іншої неметалевої мінеральної продукції – на 8 млн. дол. 

Галузева структура німецького інвестування на початку 2012 р. 

характеризується домінуванням фінансових потоків в промисловість, частка 

якої становить 76% (головним чином це переробні галузі та металургійне 

виробництво), на сферу послуг припадає 23,2%, а на сільське господарство 

всього 0,8% від загального обсягу (табл. 2). Протягом останніх років зросла 

зацікавленість німецьких інвесторів у сільському господарстві України, 

значно збільшився обсяг інвестицій у переробній промисловості та 

фінансовій діяльності. Однак, враховуючи реалії сучасного економічного 

розвитку України, зрозуміло, що галузевий розподіл німецьких інвестицій не 

враховує потреб української економіки. 

Таблиця 2 

Розподіл німецьких інвестицій 

за галузями промисловості України у 2011 р., % [5] 

Переробна промисловість 49,8 

Металургійне виробництво 43,0 

Виробництво неметалевої мінеральної продукції 2,5 

Хімічна та нафтохімічна промисловість 2,0 

Машинобудування 1,0 

Харчова промисловість 0,6 

Добувна промисловість 0,4 

Легка промисловість 0,2 

Інші 0,1 

 

Аналіз територіальної структури інвестиційної діяльності Німеччини в 

Україні показує, що найбільше німецьких інвестицій залучено у 

Дніпропетровську (4647,1 млн. дол.), Донецьку (127,1 млн. дол.) та 

Черкаську (124,3 млн. дол.) області та м. Київ (2005,6 млн. дол.). Високий 

обсяг надходження німецьких інвестицій у Київську (98,6 млн. дол.), 

Львівську (80,8 млн. дол.) та Рівненську області (89,1 млн. дол.). По шести 

областях України статистичні дані по надходженню прямих інвестицій з 

Німеччини відсутні або незначні. Це дозволяє стверджувати, що 



 

Житомирська, Запорізька, Кіровоградська, Миколаївська, Полтавська та 

Сумська області залишаються інвестиційно непривабливими (табл. 3). 

Дніпропетровська область  відзначається найвищою мірою залучення 

інвестицій з Німеччини (1396,2 дол. США на одну особу). Саме тут проживає 

найбільша за чисельністю в Україні частка етнічних німців. Високий обсяг 

німецьких інвестицій на одного мешканця спостерігається також у 

Черкаській (97,0 дол. США), Рівненській (77,2 дол. США) та Київській (57,4 

дол. США) областях (рис. 1). 

Таблиця 3 

Прямі інвестиції з Німеччини в Україну, 2011 р. [5] 

 

Адміністративні 

області 

 

Всього,  

млн. дол. 

США 

У %  від 

загального 

обсягу 

інвестицій з ФРН 

в Україну 

Обсяг 

німецьких 

інвестицій, 

дол. на 1 особу 

Місце 

Німеччини 

серед країн 

інвесторів 

області 

АР Крим 53,3 0,7 27,1 6 

Вінницька 23,4 0,3 14,3 5 

Волинська 3,2 0,04 3,1 6 

Дніпропетровська 4647,1 62,9 1396,2 1 

Донецька 127,1 1,7 28,8 4 

Закарпатська 36,2 0,5 30 4 

Івано-Франківська 31,8 0,4 23 7 

Київська 98,6 1,3 57,4 4 

Луганська 8,3 0,1 3,6 8 

Львівська 80,8 1,1 31,8 5 

Одеська 50,9 0,7 21,3 5 

Рівненська 89,1 1,2 77,2 1 

Тернопільська 15,9 0,2 14,7 1 

Харківська 17,5 0,2 6,4 12 

Херсонська 8,3 0,1 7,6 4 

Хмельницька 7,3 0,1 5,5 6 

Черкаська 124,3 1,7 97,0 3 

Чернівецька 3,3 0,1 3,7 7 

Чернігівська 43,4 0,6 39,7 1 

м. Київ 2005,6 27,2 714,6 5 

м. Севастополь 0,3 0,3 7,9 10 



 

 

Участь українських підприємств в інвестиційній діяльності на території 

Німеччини можна назвати символічною. За даними Держкомстату України у 

2011 році Україна інвестувала в економіку Німеччини 9,4 млн. дол. США, що 

становить 0,1 % від загального обсягу інвестицій з України, спрямованих в 

економіки країн світу. Протягом 2005–2011 років надходження закордонних 

інвестицій з України у ФРН збільшилось на 9 млн. дол. США (або на 95,7%), 

а за 2010–2011 рр. – всього лише на 2,1%. У сфері українських інтересів 

домінує переробна промисловість (49% від загального обсягу 

капіталовкладень). Також значна доля інвестицій спрямована у підприємства, 

що здійснюють діяльність в галузі транспорту та зв’язку [6]. 

У розвитку українсько-німецького інвестиційного співробітництва 

існує ряд проблем. Це: політична нестабільність в Україні й недовіра до 

сучасної української влади західних партнерів; нестабільність економічної і 

податкової політики, складна система оподаткування; корумпованість усіх 

гілок влади, особливо судової; низький рівень інвестиційної безпеки та 

фінансових гарантій для інвесторів; слабкість банківської системи; 

конкуренція німецьких інтересів з економічними інтересами Росії, США та 

інших потужних держав. Як наслідок, Німеччині вдається утримувати 

лідерство лише у декількох галузях української економіки, тоді як її 

потенціал є значним у ширшому переліку видів інноваційної діяльності [2].  

Висновки. Українсько-німецька інвестиційна діяльність відзначається 

асиметричністю: домінують фінансові потоки з Німеччини в Україну. Їхнє 

спрямування свідчить про обмеженість сфер економічного зацікавлення 

німецьких інвесторів, а також відображає несприятливість інвестиційного 

клімату в державі загалом.  

Для України пріоритетними є інвестиції, що сприяють технічній 

модернізації підприємств та випуску конкурентоспроможної на світовому 

ринку продукції. Україна зацікавлена у залученні інвестицій у сферу 

виробництва і переробки сільськогосподарської продукції, для технічної 



 

реконструкції нафтопереробної галузі, металургійної галузі і 

машинобудування, у добувну промисловість, використання альтернативних 

джерел енергії а також у хімічну та фармацевтичну промисловості, тобто ці 

галузі, де Німеччина має значний досвід. Для України надзвичайно 

важливими є інвестиції в “інтелектуальні” види діяльності. І звичайно, 

міждержавна співпраця не повинна суперечити національним інтересам обох 

країн.  

Отже, в стратегії розвитку міжнародних зв’язків інвестиційне 

співробітництво між Україною та Німеччиною матиме дуже важливе 

значення. 
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Рис. 1. Прямі інвестиції з Німеччини в Україну, 2011 р. 


