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Анотація. У статті здійснено аналіз сучасних тен-

денцій розвитку інвестиційного співробітництва між 
Україною та Республікою Польща, визначено пер-
спективи цієї співпраці в умовах поглиблення євроін-
теграційних процесів. Особливу увагу приділено ха-
рактеристиці підтримки пріоритетних інвестиційних 
проектів двох держав.
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Постановка проблеми. Через те, що одним із першочер-
гових завдань нашої країни визначено поглиблення інтеграції 
у європейський економічний, політичний та правовий простір, 
надзвичайно актуальним для України залишається західний 
(європейський) вектор співробітництва. Серед важливих мос-
тів, які сполучають нашу країну із Західною Європою, є укра-
їнсько-польська двостороння співпраця та пріоритетність еко-
номічного аспекту цих відносин [1, c. 52].

Варто зазначити, що одним із найбільш дієвих механізмів 
соціально-економічних перетворень зовнішньоекономічних 
зв’язків країни та її регіонів є активізація інвестиційного про-
цесу, який не тільки визначає рівень економічного розвитку 
держави та певного регіону у віддаленому майбутньому, але й 
безпосередньо впливає на процеси відтворення господарства 
загалом [2, c. 560]. Для економіки України, зокрема її областей, 
особливе значення мають не внутрішні інвестиційні ресурси, 
а зовнішні іноземні інвестиції [3, c. 23]. Адже нині саме іно-
земні інвестиції виступають ресурсом, який може значно спри-
яти ефективному функціонуванню українських підприємств, 
а отже, забезпечити належний рівень соціально-економічного 
розвитку відповідних регіонів та підвищити конкурентоспро-
можність країни загалом.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Широкий 
спектр питань двостороннього співробітництва між Україною 
та Республікою Польща розкрито в працях таких вчених, як, 
зокрема, В. Борщевський, М. Вожняк, Д. Лук’яненко, А. Маза-
ракі, Т. Мельник, Н. Чорна, В. Чужиков, М. Янків. Публікації 
цих авторів висвітлюють окремі аспекти українсько-польського 
співробітництва, включаючи інвестиційну співпрацю. Проте 
нині залишається актуальним дослідження сучасного стану 
та перспектив розвитку інвестиційного співробітництва між 
Україною та Республікою Польща, зокрема в умовах погли-
блення євроінтеграційних процесів.

Виділення не вирішених раніше частин загальної про-
блеми. Питання поліпшення інвестиційного бізнес-клімату в 
Україні, а також виходу українського бізнесу на ринки ЄС в 
умовах поглиблення євроінтеграційних процесів залишаються 
одними з найактуальніших. Для досягнення зазначених цілей 
слід вивчити передумови, сучасні тенденції та перспективи 
інвестиційного співробітництва між Україною та Республікою 
Польща, а також дослідити шляхи підтримки пріоритетних 
інвестиційних проектів двох держав.

Мета статті полягає у висвітленні сучасного стану та пер-
спектив розвитку інвестиційного співробітництва між Украї-
ною та Республікою Польща в умовах поглиблення євроінте-
граційних процесів.

Виклад основного матеріалу дослідження. Слід зазна-
чити, що динамічний розвиток польсько-українських зв’язків 
вимагає збільшення інвестиційного співробітництва, яке б дало 
змогу використати економічні потенціали обох країн. Перші 
ознаки інвестиційно-виробничої співпраці України та Польщі 
супроводжувались низкою негативних явищ, а саме недоско-
налими галузевою структурою і формами залучення польських 
інвестицій, низьким обсягом інвестування, високою концентра-
цією інвестицій в обмеженій кількості регіонів України, незадо-
вільною участю польських інвесторів в інноваційних процесах 
[4, c. 259]. Зокрема, у Польщі зі вступом держави до Європей-
ського Союзу відчутно активізувалася присутність польських 
інвесторів в економіці країн-членів спільноти. Останні, на від-
міну від України, для якої характерні високий рівень корупції 
та непрозорість законодавства, з погляду польського бізнесу є 
інвестиційно більш привабливими. Щодо українських інвес-
торів, то низький рівень їх присутності у польській економіці, 
на думку А. Мазаракі та Т. Мельник [5, c. 261], обумовлений 
насамперед браком ресурсів, а також деяким недооцінюванням 
потенціалу Польщі [6, c. 38].

Основні показники розвитку українсько-польського інвес-
тиційного співробітництва протягом останніх десяти років 
представлено на рис. 1.

Так, згідно з даними Державної служби статистики Укра-
їни [7], протягом 2016 р. сума прямих польських інвестицій, 
вкладених в економіку України, становила 25,8 млн. дол. США, 
що складає 1,3% від загального обсягу іноземних інвестицій з 
економіки країн ЄС в економіці України.

Згідно з матеріалами офіційного сайту Посольства України 
в Республіці Польща [8] впродовж 2016 р. найбільші обсяги 
польських капіталовкладень залучено у такі види економічної 
діяльності: фінансова і страхова діяльність (45,5%); промис-
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ловість (33,5%); оптово-роздрібна торгівля, ремонт 
автотранспортних засобів і мотоциклів (9,7%); сіль-
ське, лісове та рибне господарство (3,9%); адміні-
стративне та допоміжне обслуговування (1,8%).

Зокрема, нині в Україні успішно працюють такі 
підприємства і компанії з вагомими польськими 
інвестиціями, як, зокрема, фабрика будівельної кера-
міки «Церсаніт», деревообробна фабрика «Барлінек», 
меблева фабрика «Новий Стиль», фабрика упаковки 
«Кен-Пак», фабрика автозапчастин «Інтер-Гроклін», 
завод металообробки «Полімекс-Мостосталь», під-
приємство з виробництва фарб «Снєжка-Україна», 
банківсько-фінансові установи (ПАТ «Кредобанк», 
ПАТ «Ідея-банк», страхова компанія “PZU Україна”), 
найбільший польський ритейлер “LPP SA” [8].

Згідно з даними Державної служби статистики 
України [7] у 2016 р. у польську економіку було вкла-
дено 0,9 млн. дол. США прямих українських інвести-
цій, що становить 7,5% від загального обсягу україн-
ських інвестицій в економіку країн ЄС (рис. 3). Втім, згідно з 
наявною інформацією, обсяг реальних українських інвестицій 
в РП, які з різних причин не зараховуються українською статис-
тикою, перевищує 1 млрд. дол. США.

Серед найбільших українських інвестиційних проектів 
в РП слід назвати такі: металургійний комбінат «Гута Чен-
стохова» (інвестор – «ІСД»), суднобудівельний завод «Сточнє 
Гданське» (інвестор – «ІСД»), «Гута Покуй» (інвестор – група 
«Приват»), завод освітлювальних приладів «Геліос» (інвес-
тор – «Іскра»), плодопереробний завод “T.B. Fruit Dwikozy” 
(інвестор – компанія “T.B. Fruit”, власник торгівельної марки 
«Яблуневий дар»), Мазовецький сироварний завод “Ostrowia” 
(інвестор – група компаній “Milkiland”) [8].

Переваги ведення бізнесу в Польщі визнаються все біль-
шою кількістю інвесторів та бізнесменів з України та країн 
СНД. Польща має стабільну економіку на фоні інших країн 
Європейського Союзу. Польща займає провідні позиції в 
Центральній та Східній Європі за показниками двосторон-
ньої торгівлі, росту ВВП та стійкості до економічних криз. 
Зокрема, варто зазначити, що зацікавленість польським рин-
ком обумовлена такими чинниками: привабливий інвестицій-
ний клімат; висококваліфікований ринок праці; багатовектор-
ність економіки; макроекономічна стабільність; виробництво 
та обслуговування відповідно до європейських стандартів, 
що забезпечує високу якість продукції та послуг на ринку 
Польщі; розвинута інфраструктура, зокрема дорожній, заліз-
ничний транспорт, енергетика, ІТ-сфера, що сприяє розвитку 
різних галузей економіки; доступ до фінансових ресурсів. 
Окрім того, реєстрація компанії в Польщі – це зростання авто-
ритету та надійності компанії в очах партнерів та клієнтів; 
ріст замовлень від партнерів з ЄС; спрощення процесу серти-
фікації продукції порівняно з тим, щоб отримувати сертифіка-
цію на компанію з України; вільна безмитна торгівля з усіма 
країнами ЄС; сприятливі, прозорі та передбачувані умови 
ведення бізнесу; розширення можливостей та нові шляхи 
оптимізації для бізнесу; доступ до фінансової підтримки біз-
несу через різні фінансові інструменти (експортне кредиту-
вання, банківське кредитування за низькими ставками, доступ 
до субсидій, грантів, пільг для окремих галузей економіки 
або в спеціальних економічних зонах); можливість бізнес-імі-
грації в Польщу; надійність акумулювання та використання 
фінансових ресурсів через європейські банки; наявність вузь-

коспеціалізованих компаній, аутсорсингу послуг яких потре-
бує сучасний бізнес; можливість знайти підрядників, яких 
потребують високотехнологічні галузі економіки зі складним 
циклом виробництва (машинобудування, енергетика, електро-
ніка тощо) [9].

Однак перспективи подальшого розвитку інвестицій-
ного співробітництва між Україною та Республікою Польща, 
зокрема в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів, 
значною мірою залежать від активної позиції органів держав-
ного управління, бізнес-кіл та недержавних структур обох 
держав щодо розробки та реалізації спільних інвестиційних 
проектів.

Важливі заходи в цьому напрямі вже здійснено. Так, з 
2014 р. вагомий вплив на розвиток інвестиційного співробіт-
ництва двох держав здійснюється в рамках організації та про-
ведення міжнародних форумів щодо польсько-українського 
економічного співробітництва. Протягом останніх років форум 
став найбільшим комунікаційним майданчиком для поль-
сько-українського бізнесу та вже встиг зарекомендувати себе 
як ефективний спосіб обміну досвідом, пошуку нових можли-
востей для реалізації інвестиційних проектів та налагодження 
нових контактів з інвесторами, представниками державних та 
місцевих органів влади, фінансових інституцій, рекрутингових 
та консалтингових компаній.

Уже відбулося шість таких форумів. Зокрема, 18 травня 
2017 р. у Варшаві відбувся VI Міжнародний форум «День 
Українського Бізнесу в Польщі», в рамках якого було підписано 
Меморандум про співпрацю між Асоціацією українського біз-
несу в Польщі та Конфедерацією LEWIATAN, що дасть мож-
ливість українському бізнесу тісніше співпрацювати з поль-
ськими партнерами.

Окрема сесія форуму була присвячена регіонам України, 
на якій були презентовані Чернігівщина та Львівщина. А вже 
VII Міжнародний форум «Польський Бізнес-День» відбудеться 
восени 2017 р. в Києві [10].

Слід наголосити на тому, що у зазначеному контексті осо-
блива роль належить міжрегіональному і транскордонному 
співробітництву, що є одним із факторів, які можуть стимулю-
вати зовнішньоекономічну діяльність України.

Зокрема, 5 лютого 2015 р. Верховна Рада України прийняла 
Закон України «Про засади державної регіональної політики». 
На основі цього Закону відбуваються зміни щодо прозорості 

Рис. 1. Динаміка українсько-польської інвестиційної співпраці 
(обсяги прямих інвестицій) у 2006–2016 рр. (млн. дол. США)

Джерело: складено авторами за даними Державної служби статистики України
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супроводу інвестицій і запровадження прозорих механізмів 
конкурсних проектів. Таким чином, нині районні адміністрації 
фактично проживають історичні зміни: формуються центри з 
надання адміністративних послуг, формуються прозорі офіси 
надання адміністративних послуг, а також райдержадміністра-
ції фактично трансформуються в органи, які не керують, а 
надають послуги.

Яскравим прикладом українсько-польського співробітни-
цтва на регіональному рівні є реалізація проекту «Підвищення 
інвестиційної привабливості України та конкурентоспромож-
ності регіонів». Так, на офіційному інформаційному сайті 
Вінницької обласної ради [11] зазначається, що цей проект 
реалізовується Міністерством економічного розвитку Респу-
бліки Польща в рамках програми «Польська допомога для роз-
витку – 2016». Його завданнями є підтримка української влади 
у розвитку сектору малого та середнього бізнесу, іноземних 
інвестицій та експорту; підтримка української влади у реалі-
зації регіональної політики в контексті реформи з децентралі-
зації та євроінтеграції; налагодження системи моніторингу та 
оцінки державної політики; створення механізмів реалізації 
програм розвитку відповідно до механізмів очікуваної згур-
тованості політики регіонального розвитку; створення регіо-
нальної інфраструктури бізнесу та розвиток інноваційності у 
секторі малого та середнього бізнесу; забезпечення допомоги 
державній владі у виборі регіонів України на підготовчому 
етапі проектів, спрямованих на підтримку підвищення конку-
рентоспроможності та розвитку потенціалу регіонів. Загаль-
ний бюджет проекту становить 3,5 млн. польських злотих 
(800 тис. євро). Реалізація проекту проводитиметься протягом 
двох років (з червня 2016 р. по грудень 2017 р.). Партнерами в 
Україні виступають Міністерство економічного розвитку і тор-
гівлі та Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства, а також окремі регіони, 
такі як Київська, Львівська, Тернопільська, Вінницька, Чер-
каська, Житомирська, Чернігівська області та муніципалітети 
міст Коростеня і Білої Церкви.

Захід включає в себе два основні компоненти: 1) на націо-
нальному рівні – надання технічної допомоги для завершення 
проведеного дерегулювання малого та середнього бізнесу; 
2) на регіональному рівні – забезпечення бізнес-консультацій і 
підвищення підприємницьких навичок для малого і середнього 
бізнесу через мережу регіональних агентств розвитку/центрів 
підтримки бізнесу.

Основна мета полягає у створенні місцевої правової та 
інституційної інфраструктури – місцевих агентств регіо-
нального розвитку для розвитку підприємництва і підтримки 
малого та середнього бізнесу, включаючи управління і вико-
ристання міжнародних грантів, наприклад, грантових схем 
Європейського Союзу або норвезьких і швейцарських фон-
дів. Метою проекту є перейняття польського досвіду роботи 
з фінансовими інструментами, а саме фінансовим механізмом 
EOG (Європейський економічний простір), Норвезьким фінан-
совим механізмом (відомим як «норвезькі фонди»), які були 
запропоновані для нових держав-членів ЄС Норвегією, Іслан-
дією та Ліхтенштейном і аналогічною швейцарською моделлю. 
Таким чином, проект повинен також полегшити доступ до 
фінансування за рахунок синергії між наданими цією програ-
мою послугами бізнес-консультацій, додатковими заходами, 
що фінансуються ЄС, а також фінансовими послугами, що про-
понуються іншими донорами. Проект схожий на програму EU 
SURE: Підтримка Європейського Союзу у відновленні еконо-

міки України (55 млн. євро; 2016–2020 рр.). Проект профінан-
сований спільно в рамках польської Програми допомоги для 
розвитку Міністерства закордонних справ [11].

Найбільш ефективним механізмом здійснення транскор-
донної співпраці між Україною та Республікою Польща є участь 
відповідних сторін у діяльності єврорегіона «Буг» та Асоціації 
«Карпатський єврорегіон». Домінуючим фактором у розвитку 
українсько-польських взаємовигідних відносин в рамках євро-
регіонів є торговельно-економічна діяльність, включаючи 
інвестиційне співробітництво країн. Її результати втілюються у 
створенні та функціонуванні на субрегіональному рівні спіль-
них виробничих підприємств, виробничих та інтелектуальних 
економічних об’єднань, налагоджується спільна діяльність тор-
говельних установ та комерційних об’єктів, а також спостеріга-
ються стійка тенденція до нарощування обсягів експортно-ім-
портних операцій [12] та активізація інвестиційної діяльності 
між відповідними сторонами.

Підтвердженням вищезазначеного є реалізація проекту 
«Транскордонна система пошуку інвестора Польща – Укра-
їна», що реалізується Центром Промоції Інновацій та Розвитку 
спільно з Волинським обласним фондом підтримки підприєм-
ництва. Проект фінансується за кошти Європейського Союзу в 
рамках Програми Транскордонного Співробітництва «Польща – 
Білорусь – Україна 2007–2013». Основна мета проекту полягає 
в підвищенні інвестиційної привабливості території на кордоні 
Польщі і України шляхом створення комплексної інвестицій-
ної пропозиції регіону, зміцнення польсько-української співп-
раці в галузі використання спільного досвіду партнерів для 
підвищення конкурентоспроможності регіону та покращення 
якості обслуговування іноземних інвесторів з боку місцевої 
влади. Провідним партнером проекту є Волинський обласний 
фонд підтримки підприємництва; у Польщі партнером про-
екту є Центр Промоції Інновацій та Розвитку. Проект охоплює 
територію Волинської області в Україні та Підляського воєвод-
ства в Польщі. Головною метою проекту є вплив на соціально- 
економічний розвиток територій, розташованих у прикордон-
ній зоні Польщі і України протягом наступних п’яти років 
після реалізації проекту. Цільовою групою проекту є потен-
ційні інвестори, що планують вкладати кошти на Підляшші, 
Сувальщині та Волині. У ході проекту будуть зібрані і опублі-
ковані польською, українською та англійською мовами інвести-
ційні пропозиції місцевих органів влади і територій, охоплених 
дією проекту. База даних також буде доступна на створеному 
веб-порталі. Передбачено створення Транскордонної аген-
ції інвестицій (TAІ), співробітники якої будуть працювати у 
напрямі підвищення компетенції органів місцевого самовря-
дування шляхом проведення навчань, консалтингу і підтримки 
в організації збору інвестиційних пропозицій, а також нада-
вати допомогу в проведенні ділових переговорів. Окрім того, 
в рамках проекту передбачено навчання з правил ефективного 
консультування інвесторів; методів ефективного заохочення 
громади; громадських виступів та переговорів з інвесторами; 
обслуговування інвестора (перший контакт, візит до громади); 
роботи з клієнтом (правила хорошого тону); створення спри-
ятливого для інвестора інформаційного іміджу. Передбачено 
навчити 60 співробітників місцевих органів влади з Польщі та 
60 – з України, які відповідають у своїх організаціях за роботу 
з інвесторами. Також відбудуться ознайомчі поїздки відібраних 
співробітників органів місцевого самоврядування (по одній 
поїздці в Польщу і в Україну) з метою вивчення провідного 
досвіду у сфері пошуку іноземних інвесторів [13].
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Щодо залучення інвестицій в економіку України, то також 
важливо відзначити діяльність Української асоціації венчур-
ного капіталу та прямих інвестицій (UVCA) [14], що створена 
за зразком Європейської асоціації венчурного і приватного 
капіталу (Invest Europe). До складу UVCA вже входить понад 
40 членів-лідерів міжнародного та українського інвестицій-
ного ринку (наприклад, “Almaz Capital”, “AVentures Capital”, 
“Digital Future”, “Horizon Capital”, “HP Tech Ventures”, “KM 
Core”, “Intel Capital”, “EBRD”). Асоціація формує майбутній 
напрям розвитку індустрії прямих інвестицій шляхом спри-
яння інвестиційним можливостям в Україні, представляє 
інтереси приватних інвесторів перед політичними діячами і 
сприяє поліпшенню інвестиційного клімату та бізнес-клімату 
України.

Таким чином, Міністерство економічного розвитку та тор-
гівлі України за умов макростабілізації та проведення модер-
нізації економіки сподівається на пожвавлення інвестиційної 
активності у 2016–2019 рр., зокрема за рахунок інвесторів з 
країн ЄС. Зокрема, згідно з оптимістичним прогнозом Уряду 
України, обсяги прямих іноземних інвестицій зростуть у 2017–
2019 рр. на 19,2 %. Натомість, згідно з песимістичним прогно-
зом, приріст іноземного капіталу у цих роках становитиме 0,5, 
1,0 і 1,9% відповідно [15].

Висновки. Отже, проаналізувавши сучасний стан та пер-
спективи розвитку українсько-польської інвестиційної співп-
раці, можна підсумувати, що, незважаючи на наявні про-
блеми, динаміка інвестиційного співробітництва двох держав 
(з 2015 р.) демонструє позитивну тенденцію, проте свідчить 
про суттєве перевищення обсягу польських інвестицій в Укра-
їну порівняно з обсягом інвестування українськими підприєм-
цями у Польську державу. Нині існують значні перспективи 
розвитку інвестиційного співробітництва двох держав; осо-
бливе значення в цьому контексті належить міжрегіональному 
і транскордонному співробітництву, що відіграють роль чин-
ника соціально-економічного розвитку регіонів та підвищення 
їхньої конкурентоспроможності. Однак це вимагає подальшої 
активної позиції органів держави, бізнес-кіл та недержавних 
структур щодо розробки та реалізації спільних інвестиційних 
проектів та програм; створення та зміцнення єдиного соці-
ально-економічного простору та динамічного, збалансованого 
його розвитку; відносного усунення основних регіональних 
диспропорцій; максимального використання ресурсних осо-
бливостей та потенційних можливостей регіонів тощо.
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ного сотрудничества между Украиной и Республи-
кой Польша в условиях углубления интеграцион-
ных процессов

Аннотация. В статье проведен анализ современных 
тенденций развития инвестиционного сотрудничества 
между Украиной и Республикой Польша, определены 
перспективы данного сотрудничества в условиях углу-
бления евроинтеграционных процессов. Особое внима-
ние уделено характеристике поддержки приоритетных 
инвестиционных проектов двух государств.
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Kytsiuk I.V., Shopik I.M. Development of investment 
cooperation between Ukraine and the Republic of Poland 
in terms of the EU integration processes deepening

Summary. The paper analyses current trends of invest-
ment cooperation development between Ukraine and the 
Republic of Poland; the prospects of such cooperation in 
the context of the EU integration processes deepening are 

outlined. A particular attention is paid to the characteristics 
of the directions of two states priority investment projects 
support.
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