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Карта глобальних ПІІ  
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ПІІ в Україні (2014) 

 



Динаміка ПІІ в Україну та 
баланс платежів і надходжень по державному боргу 

Не менше 40% 
міжнародного 
фінансування 
повинні складати 
ПІІ 

http://commons.com.ua/wp-content/uploads/2015/04/5.png


Співвідношення боргових зобов'язань, 
 міжнародних резервів та ВВП (2000-2015)   

  

На 31.08.2015 державний та гарантований державою борг склав, 1495 млрд.грн.(близько 
$70,0 млрд). Майже половина боргу – державний зовнішній борг ($ 35,0 млрд.) 
На кінець 2014 року державний та гарантований державою борг України становив 70,2% ВВП 

За підсумками 2015 року державний та гарантований державою борг України зросте до 1,84 
трлн грн, або 94,8% ВВП 
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Виведення капіталів в офшори 

http://www.theguardian.com/business/2012/jul/21/offshore-wealth-global-economy-tax-havens?CMP=share_btn_fb 



Державний бюджет 2015 
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Міжнародний досвід створення індустріальних парків 
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Бюджетний кодекс України 

• Стаття 24-1. Державний фонд регіонального розвитку 

 
• 2. Кошти державного фонду регіонального розвитку 

спрямовуються на виконання інвестиційних програм і проектів 
регіонального розвитку (у тому числі проектів співробітництва 
та добровільного об’єднання територіальних громад), що мають 
на меті розвиток регіонів, створення інфраструктури 
індустріальних та інноваційних парків і відповідають 
пріоритетам, визначеним у Державній стратегії регіонального 
розвитку та відповідних стратегіях розвитку регіонів. 

 

• Розмір фінансування у 2015 р. - 2, 9 млрд. грн. 

•                                           у 2016 р. - 5,9 млрд. грн. 

 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF/paran11
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF/paran11


Бюджетна підтримка ЄС 

 
• 2010 – 2014 рр. - шість Угод про фінансування програм  секторальної 

бюджетної підтримки, загальним бюджет у розмірі 344 млн. євро: 

 1) енергетики;  
 2) енергоефективності та відновлювальних джерел    енергії 
 3) усунення технічних бар’єрів у торгівлі  
    між Україною та ЄС 
 4) транспорту 
 5) екології та охорони довкілля 
 6) управління кордоном 
 

                    Загальний бюджет нових програм 165 млн. євро: 
 

• 1) торгівля 
 

• 2) охорона навколишнього природного середовища 
 

• 3) регіональний розвиток (розмір фінансування – 55, 0 млн. євро 
 

 



Бюджетна підтримка регіонального розвитку 

 

• 1 «Інвестиційна економіка та інновації»  

•   

• 2 «Сільський розвиток»  

•     

• 3 «Розвиток людського потенціалу»  

•      

• 4 «Розвиток туризму»  

•     

• 5 «Загальноукраїнська солідарність»  

•   

 

7 .10. 2015 р. постановою КМУ затверджено План заходів з реалізації 
Державної стратегії регіонального розвитку до 2020 року  та схвалено 
5 програм, в рамках яких надаватиметься фінансування : 



Програма “Інноваційна економіка та інвестиції” 

 

• Напрям: Створення та розвиток інфраструктури залучення 
інвестицій, «точок зростання» місцевої економіки 

 

• Очікуване фінансування (тис.грн.): 

• мінімальна сума - 12 000,0  

• максимальна сума - 48 000,0 

 

• Відбір проектів – 11.2015 – 02.2016 

• Впровадження – 04.2016 – 2017 рр. 
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Дякую за увагу! 
 
 

Програма ЄС 
 «Підтримка політики регіонального 

розвитку в Україні» 
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