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наяв ності позитивного співвідношення між ди-

намікою експорту та імпорту продукції в Украї ні 

необхідно насамперед створити стабільний вну-

трішній ринок, щоб уникнути занадто великої 

залежності від зовнішніх ринків та коливань їх 

кон’юнктури, вести пошук нових альтернатив-

них ринків збуту товарів українського традицій-

ного експорту та розробити програму розвит-

ку високотехнологічного експорту, який був би 

конкурентоспроможним на зовнішніх ринках.

Для зменшення кількості суперечок при 

укладанні та виконанні договорів поставки у 

зов нішньоекономічній діяльності сторони ма-

ють прийняти низку локальних документів, в 

яких будуть встановлені основі умови укладання 

та виконання таких договорів (контрактів). За-

значеними вище документами можуть бути, на-

приклад, положення про договори (контракти) 

поставки у зовнішньоекономічній діяльності, 

положення про змішану комісію з виконання до-

говору (контракту) та положення про арбітраж-

ну комісію. Також майбутні контрагенти можуть 

укласти договір про спільну діяльність, договір 

про розрахунки й арбітражну угоду.
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Постановка проблеми. Розвиток процесів 

міжнародної економічної інтеграції, що супро-

воджується глобалізацією економічних зв’язків, 

вимагає прогресивних структурних зрушень в 

економіці України, поліпшення якісних показ-

ників на мікро- та макрорівнях, одним із найваж-

ливіших засобів забезпечення яких є інвестиції. Її 

активність змінюється в залежності від внутрішніх 

та зовнішніх умов. Реалізація довгострокової 

стратегії соціально-економічного розвитку країни 

вимагає нарощування інвестиційних ресурсів, 

поліпшення структури інвестиційних джерел і 

оптимізації напрямків їх використання відповідно 

до пріорітетів економічного зростання. Без ши-

рокого залучення іноземного капіталу неможли-

во провести структурну перебудову економіки, 
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скоротити технічну та технологічну вiдсталiсть 

народного господарства, домогтися конкуренто-

спроможності вітчизняної продукції на світово-

му ринку. При сучасному рівні інтеграції світової 

господарської діяльності, що постійно прогресує, 

інвестиційна активність і, відповідно, економічне 

зростання багатьох країн, причому не тільки тих, 

що розвиваються, але й розвинених, підтримуєть-

ся та посилюється участю іноземного інвестицій-

ного капіталу. Сучасний інвестиційний процес 

передбачає перехід до якісно нової системи регу-

лювання, яка має функціонувати на основі прин-

ципів та критеріїв економічної безпеки.

Для структурної перебудови економіки дер-

жави необхідним є створення таких умов для 

іноземного інвестування, які б із гарантуван-

ням економічної безпеки держави одночасно 

забезпечували максимальне зближення інте-

ресів держави з інтересами іноземних інвесто-

рів. Збільшення обсягів та оптимізація структури 

іноземного інвестування можливі лише за умов 

підвищення привабливості інвестиційного се-

редовища і створення механізму взаємодії іно-

земного інвестора з органами державної влади і 

державного апарату на ринкових засадах.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. До-

слідженню питань результативності інтеграцій-

них процесів у світовій економіці присвячені 

дослідження цілої низки відомих вітчизняних 

та іноземних учених-економістів: Й. А. Шумпе-

тера, Г. Менша, П. Друкера, Б. Твісса, Б. Санто, 

В. Д. Хартмана, Х. Д. Хауштайна, Р. Солоу, Є. Тоф-

флера, Е. Менсфілда, Е. фон Хіппеля, Х. Барне-

та, В. Александрової, Ю. Бажала, П. Бєлєнького, 

Л. Бляхмана, Л. Гатовського, Г. Доброва, М. До-

лішнього, П. Завліна, С. Ільдеменова, С. Ільєн-

кової, О. Карлика, О. Кузьміна, Є. Лібермана, 

Д. Львова, Б. Малицького, О. Оксанича, Я. Плот-

кіна, І. Продіуса, Д. Черваньова, І. Школи, С. Ям-

польського та інших.

Метою статті є проведення аналізу інвес-

тиційної активності України у динаміці, у тому 

числі дослідження за показником вкладання пря-

мих іноземних інвестицій Україною в економіки 

інших частин світу та залучення інвестиційних 

ресурсів з інших країн, та дослідження розвитку 

інтеграційних вподобань України.

Виклад основного матеріалу. З переходом 

України до ринкових умов господарювання по-

стала необхідність членства нашої країни в різних 

міжнародних організаціях та відкрилися можли-

вості для міжнародного інвестування. У країні 

поступово створювалися макро- і мікроекономіч-

ні умови для залучення міжнародних інвестицій. 

Сучасні умови економічного розвитку України 

вимагають проведення активної політики щодо 

залучення іноземних інвестицій. Створена за-

конодавча база, інституційна інфраструктура та 

існуючий рівень привабливості економічного по-

тенціалу країни не забезпечують високого рівня 

надходжень іноземних інвестицій в Україну [1]. 

Обсяг їх надходжень у 3–7 разів менше порівняно 

з країнами Східної Європи (рис. 1).

Рис. 1. Прямі іноземні інвестиції на душу населення 

в Центральній та Східній Європі, євро [2]

У загальному випадку на міжнародні інвес-

тиційні процеси впливають: стан розвитку світо-

вої економіки, міжнародних факторних та інвес-

тиційних ринків; стабільність світової валютної 

системи; розвиток міжнародної інтеграційної 

інфраструктури тощо. В умовах глобалізації між-

народні інвестиції знаходяться під впливом взає-

модіючих процесів транснаціоналізації та регіо-

нальної економічної інтеграції. Незважаючи на 

те, що інтеграція є об’єктивним чинником ста-

новлення нового економічного суспільства, у 

якому найбільших вигід досягне та країна, у якій 

функціонування усіх господарчих механізмів буде 

найбільш дієвим, все ж постійні зміни світового 

економічного середовища створюють необхід-

ність постійного моніторингу показників ефек-

тивності реалізації інтеграційних вподобань на 

різних рівнях інтеграційної взаємодії.

Якщо більш докладно аналізувати показник з 

вкладання прямих іноземних інвестицій Україною 

в економіку інших частин світу (табл. 1) [3, с. 417], 

то можна помітити, що в цілому зберігається тен-

денція щодо збільшення обсягів прямих інвести-

цій, які вкладає Україна в економіку інших частин 

світу. Так, якщо на початку 1996 р. Україна вклала 

в економіку інших частин світу всього 84 млн. дол. 

США (наростаючим підсумком з початку інвесту-

вання), то вже у 2004 р. — 165,9 млн. дол. США, 

2005 р. — 198,6 млн. дол. США, 2006 р. — 219,5 млн. 

дол. США, 2007 р. — 243,2 млн. дол. США. Почина-

ючи з 2008 р. спостерігається різке зростання цього 

показника до 6196,6 млн. дол. США, що, відповід-

но, збільшило значення обсягу прямих іноземних 

інвестицій в економіки інших частин світу на по-
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Таблиця 1

Прямі інвестиції з України в економіках країн світу з 2001 по 2012 рр. (млн. дол. США)

На початок року На 

31.12.2012 р.2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Усього 170,3 155,7 144,3 166 198,6 219,5 243,3 6196,6 6203,1 6226,3 6868,3 6899,7 6481,9

Кіпр 1 1 1 1,9 2 2,1 10,3 5825,5 6826,1 5778,5 6342,5 6342,1 5810,5

Росія 68,1 84,9 73,5 88 97,3 102,9 104 148,6 99,9 166,1 190,3 236,6 292,5

Латвія 1 1 1 1 1 1 3,5 30,7 31,6 31,9 87,9 80,4 95,5

Польща 0,3 0,3 0,3 0,4 21,1 21,3 24,2 30,1 46,9 49,4 49,1 48,2 54,2

Грузія 0,9 0,8 0,8 2,2 1 2,2 2,9 28,5 26,9 32,4 32,1 32,3 32,8

Віргінські 

Острови 
— — — — — — 0,1 10,9 14,3 20,8 25,8 25,8 25,8

Казахстан 1 1 1 0 0 0 0,2 0,8 26,8 27,1 25,2 24,5 25

Іспанія 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Панама 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19,8 18,7 18,7

Молдова 1 0 0 1 0 0,9 1,3 26,7 26,6 15,2 15,2 16,7 16,9

Естонія 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Литва 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 2,9 4 1 1 1 1 1

Нідерланди 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,1 13,5

Німеччина 0,2 0,2 0,3 0,4 0,4 0,3 0,4 2,5 2,6 5,2 9,2 9 9,1

Білорусь 0,2 0,5 0,5 0,6 0,6 0,7 0,7 1,8 4,8 4,7 4,1 4,1 5,8

Швейцарія 6,5 3,3 3,8 4,2 4,7 4 4,3 4,6 5 5,1 9,3 9,2 5,7

Австрія 0,7 0,7 0,8 1 3 4,6 1,9 2,2 2,7 5,1 4,7 5,3 5,3

інші 28,9 28,4 28,2 33,1 33 46,3 52,8 45,9 46,5 40,3 26 15,9 21,3
1 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистику».

чатку 2009 р. до 6203,1 млн. дол. США, 2010 р. — до 

6226,3 млн. дол. США, 2011 р. — 6868,3 млн. дол. 

США та в кінці 2012 р. частка інвестицій склала 

6899,7 млн. дол. США).

Проаналізувавши географію та обсяги інвес-

тування вітчизняних акціонерних капіталів до 

економік інших країн світу, необхідно звернути 

увагу на галузеву структуру розміщення прямих 

іноземних інвестицій (табл. 2) [4, с. 418].

Переглянувши таблицю, бачимо, що інвес-

тиції вітчизняного акціонерного капіталу дис-

пропорційно представлені в галузях закордонних 

економік. Беззаперечним лідером серед галузей 

економіки є операції з нерухомим майном, орен-

да, інжиніринг та надання послуг підприємцям, 

обсяг капіталовкладень в які з боку українських 

інвесторів становить 5388,6 млн. дол., а у віднос-

ному — 83,13 % усіх капіталовкладень, що були 

здійснені інвесторами з України в економіки ін-

ших держав станом на 31.12.2012 року. Інжині-

ринг в традиційному розумінні — це інженерно-

консультативні послуги, пов’язані з підготовкою 

виробничого процесу, або послуги із забезпечен-

ня нормального перебігу процесу виробництва та 

реалізації продукції. Розміщення іноземних ін-

вестицій в інших галузях, окрім фінансової діяль-

ності — 662,4 млн. дол. (10,22 %), є незначними і в 

сукупності становлять (6.65 %) від обсягу прямих 

іноземних інвестицій, розміщених за кордоном, 

станом на 31.12.2012 року.

З огляду на галузеву структуру зовнішніх ін-

вестицій, розміщених в інших державах, видно, що 

вітчизняний акціонерний капітал не зацікавлений 

в інвестуванні галузей економіки, які визначають 

добробут будь-якої країни світу, адже він демон-

струє надзвичайно низькі показники, наприклад 

в промисловість країн світу було інвестовано 

151,7 млн. дол (2,34 %), транспорт та зв’язок — 

35,9 млн. дол. (0,55 %), будівництво — 4,7 млн. дол. 

(0,07 %) від загального обсягу інвестицій, розміще-

них у всіх державах світу. Тобто вітчизняні інвесто-

ри вкладають майже всі іноземні інвестиції в орен-

ду і надання інжинірингових послуг за кордоном, 

у той час як іноземний акціонерний капітал з ост-

рівних країн швидкими темпами освоює передові 

галузі української промисловості [5].

Таким чином, проаналізовані вищезазначені 

дані відносно інтеграційних досягнень України з 

експортних операцій з торгівлі товарами і послу-

гами, вкладання інвестиційного капіталу в еко-

номіки інших країн дозволяє стверджувати, що 

Україна досить органічно інтегрується за цими 

показниками до системи світового господарства. 

Однак інтеграційні результати носять досить різ-

ноплановий та різновекторний характер, що по-

требує подальшого вивчення та дослідження.

Що стосується надходження прямих іно-

земних інвестицій в Україну (табл. 3), то тут слід 

зауважити, що в цілому повторюються ті ж самі 

тенденції, які було виявлено при проведенні ана-

лізу вкладання інвестиційного капіталу в еконо-

міки країн світу [6, c. 415].

Як бачимо, обсяги прямих інвестицій в еко-

номіку нашої держави за 2012 збільшилися на 
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Таблиця 2

Прямі інвестиції (акціонерний капітал) з України за видами економічної діяльності підприємств-інвесторів 
з 2001 по 2012 рр. (млн. дол. США)

На початок року На 

31.12.2012 р.2001 2002 2001 2002 2001 2002 2001 2002 2001 2002 2001 2002

Усього 170,3 155,7 144,3 166 198,6 219,5 243,3 6196,6 6203,1 6226,3 6868,3 6899,7 6481,9

Сільське гос-

во, мислив-

ство та лісове 

господарство 

0 — — — 1 1 0,9 0,9 0,3 0,3 6,8 1 1

Промисло-

вість
19,7 19,3 15 14,7 16,2 16,7 21,5 33,4 46,7 95,4 130,2 138,7 151,7

добувна 

пром-сть
1 1 0 0,1 0,4 0,4 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 1 1

переробна 

пром-сть
19,6 19,3 15 14,6 15,8 16,3 21,4 33,3 46,5 95,1 129,9 138,4 151,5

виробництво 

та розподі-

лення елек-

троенергії, 

газу та води

0,1 0 1 1 — — — — — — — 1 1

Будівництво 3,5 3,4 3,2 3,4 3,5 1,9 2,5 2,5 2 1,9 1,9 0,7 4,7

Торгівля; ре-

монт автомо-

білів, побуто-

вих виробів 

і предметів 

особистого 

вжитку 

0,6 0,9 0,9 2,3 26,4 28,9 36,6 95,5 142,5 124,9 127,6 192,2 207,2

Діяльність 

готелів і рес-

торанів

1 1 0,5 0,6 0,6 1 0 0,2 1 1 1 1 1

Діяльність 

транспорту та 

зв’язку

84,8 56,3 55,9 55,4 55,1 54,9 60,5 43,4 44,8 44,8 54,2 35,2 35,9

Фінансова 

діяльність
2,1 3 3 8,3 10,6 34,1 50,1 616,9 618,3 596,1 629,7 614,9 662,4

Операції з 

нерухоміс-

тю, оренда, 

інжиніринг і 

надання по-

слуг підпри-

ємцям

51,9 65,3 61,7 66,5 70,7 68 54,7 5385,8 5333,1 5347,6 5902,9 5903,4 5388,6

Держ. управ-

ління
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Освіта 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Охорона 

здоров’я та 

надання соц. 

допомоги

— — — — 1 1 — — — — 1 — —

Надання ко-

мунальних та 

індивідуаль-

них послуг; 

діяльність у 

сфері культу-

ри та спорту 

1 1 1 1 1 1 — — — — — 1 1

1 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистику».
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Таблиця 3

Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал) в економіці України з країн-інвесторів з 2001 по 2012 рр. 
(млн. дол. США)

На початок року На 

31.12.2012 р.2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Усього 3875 4555,3 5471,8 6794,4 9047 16890 21607,3 29542,7 35616,4 40053 44806 50333,9 54462,4

Кіпр 377,7 493 672,1 901,9 1101,4 1635,9 3187,5 5946,4 7646,2 9005,3 10044,9 13355,2 17275,1

Німеччина 240,9 250,3 317,7 451,6 653,7 5503,7 5578,1 5918,3 6393 6601,9 7083 7391,8 6317

Нідерланди 362,2 374,1 396,3 459,9 637,2 919,5 1533,8 2508,3 3197,4 3954,5 4683,3 4898 5168,6

Росія 286,6 315,5 323,2 388,6 720,8 835,8 1002,1 1462,4 1847,2 2566,4 3403,2 3600,4 3785,8

Австрія 124,5 144,4 214,3 252,4 361,1 1439,5 1633,8 2067,4 2443,8 2605,2 2731,4 3418,8 3401,4

Велика 

Британія
312 414,2 534 701,2 955,4 1174,8 1563,4 1975,5 2249,8 2307,5 2287,1 2593,4 2556,5

Віргінські 

острови
192,8 275,2 346,1 367,5 582,2 736,5 806,2 1066,7 1294 1342,7 1451,5 1666 1884,9

Франція 39,9 24,2 40,1 59,2 79 87,9 830,3 1044,8 1231,2 1630,8 2368,1 2260,4 1765,3

Швеція 77,1 89,2 90,4 103,1 120,3 134,1 137,3 986,7 1262,8 1275,8 1710,6 1756,8 1600,1

Швейцарія 163,3 224 272,2 321,6 442,3 456,4 566,5 648 718 796,4 862,3 947,7 1106,2

Італія 72,2 81,1 86,5 94,9 103,1 117,4 132,9 150,4 914,2 982 980,6 975,1 1015,9

США 639,5 777,5 890,6 1060,2 1190,6 1387,4 1396,8 1430,1 1464,6 1309,1 1158,1 1000,7 936,7

Польща 62,8 69,3 98,1 152,7 194,7 225,5 394,6 672,1 690,1 866,7 932,8 854,1 916,4

Беліз 10,3 16,1 10,6 8,6 33,9 89,6 81,4 120,9 156,9 120 139,7 159,7 831,3

Угорщина 51,9 58,3 79,8 128,7 177,3 191 370,9 411,2 595,4 711,5 700,5 681,4 688,3

Люксембург 9,7 13,6 15,3 40,9 58,1 77,8 93,4 210,7 214,2 265,1 441,7 495,2 558,8

Інші 851,6 935,1 1084,5 1301,4 1635,9 1877,2 2298,3 2922,3 3297,6 3712,1 3827,2 4279,2 4654,1

4128,5 млн. дол., що, у свою чергу, становить 

8,20 % приросту порівняно з початком 2012 року. 

Основною країною-інвестором є Кіпр, обсяги ін-

вестування якого збільшилися лише за 2012 рік на 

3919,9 млн. дол., від 13355,2 млн. дол. до 17275,1 млн. 

дол, що, у свою чергу, становить 31,72 % інвестицій, 

вкладених усіма країнами світу в українську еконо-

міку, станом на 31.12.2012 р. Збільшивши власний 

капітал на 29,35 %, кіпрські інвестори стали ліде-

рами відносного та абсолютного приросту обсягів 

капіталів серед усіх основних країн-інвесторів, а 

збільшення загального показника прямих інозем-

них інвестицій було забезпечено в основному Кі-

пром. Німеччина, яка є другою країною за обсягом 

прямих інвестицій в українську економіку, навпа-

ки — скоротила свої активи в Україні на 1074,0 млн. 

дол, з 7391,0 млн. дол. до 6317,0 млн. дол., тобто 

на 14,53 % від того капіталу, який був залучений 

до української економіки з початку інвестування в 

економіку нашої держави. Аналогічна ситуація і з 

іншими європейськими країнами, наприклад: об-

сяги французького капіталу скоротилися за рік на 

21,90 %, з показником — 495,1 млн. дол.; англій-

ського — на 36,9, шведського та австрійського — на 

156,7 млн. дол. та 17,4 млн. дол. відповідно. Нарос-

тили обсяги прямих інвестицій країни, що відомі 

нам розвиненою банківською системою, — Віргін-

ські Острови (Брит.) — на 218,9 млн. дол., Нідер-

ланди — 270,6 млн. дол. та Швейцарія — 158,5 млн. 

дол. Взагалі, країни Європи вклали близько 60 % 

прямих іноземних інвестицій в економіку Украї-

ни від загального їх розміру, в той час як країни 

Азії — 30 %, Америки — 9 %, Африки — 1 %. Що 

стосується Країн СНД та ЄС, то тут потрібно за-

уважити, що у реалізації інтеграційних прагнень за 

цим показником Україна більш залежить від країн 

Європейського Союзу, які у сукупності вклали 

в українську економіку 39411,2 млн. дол. США 

(79,8 % від загального обсягу інвестування), у той 

час як країни СНД — усього 4011 млн. дол. США 

(7,9 %). Також незначний ріст обсягів інвестицій 

(акціонерного капіталу) продемонструвала Росій-

ська Федерація — з 3600,4 до 3785,8 млн. дол., що 

становить 185,4 млн. дол. та 5,15 % відповідно. Та 

конкурувати російському капіталу з Британською 

заморською територією, яка розташована на ост-

рівних коралових рифах карибського басейну, не 

під силу, адже капітал із Віргінських островів проде-

монстрував більший показник росту інвестицій як у 

відносному, так і абсолютному плані [7].

Що ж стосується 2013 року, то у І кварталі 

2013 р. в економіку України іноземними інвес-

торами вкладено 1,56 млрд. дол. США прямих 

інвестицій (акціонерного капіталу), що у 1,8 раза 

більше показника відповідного періоду 2012 року 

(885,1 млн. дол.).

Обсяг внесених з початку інвестування в еко-

номіку України прямих іноземних інвестицій (ак-
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ціонерного капіталу) на 1 квітня 2013 р. становив 

55,71 млрд. дол. США, що на 1,3 % більше обсягів 

інвестицій на початок 2013 р. та в розрахунку на 

одну особу населення складає 1226,7 дол.

З країн ЄС внесено 43,61 млрд. дол. інвести-

цій (78,3 % загального обсягу акціонерного капі-

талу), із країн СНД — 4,31 млрд. дол. (7,7 %), з ін-

ших країн світу — 7,79 млрд. дол. (14,0 %).

Інвестиції надійшли зі 136 країн світу. До 

п’ятірки основних країн-інвесторів увійшли 

Кіпр — 17,69 млрд. дол., Німеччина — 6,12 млрд. 

дол., Нідерланди — 5,26 млрд. дол., Російська Фе-

дерація — 3,81 млрд. дол., Австрія — 3,42 млрд. дол.

На підприємствах промисловості зосереджено 

17,17 млрд. дол., або 30,8 % загального обсягу пря-

мих інвестицій, в установах фінансової та страхової 

діяльності акумульовано 16,22 млрд. дол. (29,1 %).

Обсяг прямих інвестицій (акціонерного капі-

талу) з України в економіку країн світу на 1 квітня 

2013 р. становив 6,52 млрд. дол., у т. ч. у країни 

ЄС — 6,05 млрд. дол. (92,8 % загального обсягу), у 

країни СНД — 370,5 млн. дол. (5,7 %), в інші краї-

ни світу — 97,6 млн. дол. (1,5 %). Прямі інвестиції 

з України здійснено до 49 країн світу [8].

Висновки і пропозиції. Проаналізувавши рух 

прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіта-

лу) в Україну та прямих іноземних інвестицій (акці-

онерного капіталу) з України в економіці країн світу 

за основними їхніми характеристиками та кількіс-

ними показниками, можна сформувати висновки, 

перша група яких випливає з розміщення іноземних 

інвестицій в Україні, а друга — з розміщення україн-

ських акціонерних капіталів за кордоном:

— відтік прямих іноземних інвестицій розви-

нених країн світу, які розміщували свої активи в 

основному в технологічних галузях національно-

го господарства, свідчить про погіршення інвес-

тиційного клімату в Україні, причинами якого є: 

політична нестабільність, непередбачуваність та 

непрозорість державної політики, недосконалість 

правового середовища, обтяжлива фіскальна та 

митна політика, «клановість» економіки. З іншого 

боку, нарощування обсягів інвестицій від господар-

чих суб’єктів держав, в яких існують великі пробле-

ми з коштами і відомі вони далеко не розвинутою 

економікою, а розташуванням на їхній території 

офшорів, свідчить про непрозорість інвестиційної 

політики в Україні, головне — про «різні правила 

гри» для іноземного капіталу різного походження. 

А форми розміщення в галузевій структурі інвести-

ційного капіталу вказаних острівних країн свідчать 

про тяжіння цього капіталу до найприбутковіших 

галузей економіки України. Нагадаємо, що у 2011 

році Україна не включила Кіпр та Віргінські Ост-

рови (Брит.) до списку офшорних зон;

— обсяги прямих іноземних інвестицій (акціо-

нерного капіталу), які прямують з України (83,71 % 

зі 100 % акціонерного капіталу зареєстровано в До-

нецькій області) до економік іноземних держав 

(89,64 % зі 100 % прямують до Кіпру), зосереджу-

ються в основному в невиробничих галузях еко-

номіки (83,13 % з яких належать лише одній галу-

зі — операції з нерухомістю, оренда, інжиніринг та 

надання послуг підприємцям), як мінімум свідчать 

про відсутність інвестиційної політики держави в 

напрямку зосередження капіталів на власній те-

риторії та ставлять чимало запитань до власників 

акціонерних активів, які монопольно, з однієї об-

ласті, в невиробничу галузь однієї лише країни 

розміщують мільярдні інвестиції.
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