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Пріоритетні напрями розвитку українсько-польського 
інвестиційного співробітництва

Резюме

В умовах глобальних світових економічних перетворень динаміка надходження інвестицій 
в економіку будь-якої країни характеризує ефективність державного менеджменту та є позитив-
ною оцінкою її соціально-економічного розвитку. Безперечно через переміщення іноземних ін-
вестицій відбувається і обмін сучасними технологіями, що зумовлює модернізацію економіки. 

Прикладом активізації інвестиційних потоків та формування сприятливого інвестиційного 
клімату є позитивні і швидкі інституційні перетворення економіки Польщі.

Для України наразі визначальним є розвиток інвестиційного ринку, що являється 
невід’ємною складовою трансформаційних змін в економіці країни і забезпечують ефективну 
інтеграцію національної економіки у світову, сприяють поширенню інновацій та збільшенню 
продуктивності праці. 

Співробітництво між Польщею та Україною вирішує проблеми залучення інвестицій по-
чинаючи від узгодження принципів зовнішньої політики і закінчуючи співпрацею у транскор-
донній площині, що є актуальним для обох країн зі спільними історичними, політичними та 
економічними передумовами.

Отже, метою статті є дослідження особ ливостей українсько-польського економічного спів-
робітництва у контексті європейської інтеграції, а також визначення пріоритетних напрямів 
розвитку українсько-польської інвестиційної діяльності. 

Пріоритетними напрямами інвестування в українсько-польських відносинах визначено: ре-
алізацію інфраструктурних проектів; співпрацю у напрямах енергоефективності та енергозбе-
реження; створення українсько-польських спільних підприємств, зокрема у аграрному секторі 
та у сфері гостинності.
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Вступ 

Сучасні тенденції економічного розвитку більшості країн Європи, характер спів-
робітництва між ними визначаються в першу чергу процесами інтеграції у світовий 
господарський простір. Найбільш показовим результатом інтеграційних процесів яв-
ляється рух капіталу. Забезпечення сприятливого інвестиційного середовища, як для 
національного, так і іноземного інвестора є досить актуальним питанням для країн 
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Європи на сучасному етапі. Зокрема, досвід країн з конкурентоспроможною націо-
нальною економікою доводить, що активізація інвестиційних процесів свідчить про 
сприятливість бізнес-середовища країни, ефективність державного управління, слу-
гує індикатором соціальної та політичної стабільності.

Протягом останніх років Україна досягла значного прогресу на шляху реалізації 
власної євроінтеграційної стратегії, про що свідчить активізація її політичного діалогу 
з Європейським союзом і набуття статусу країни з ринковою економікою. 

Найбільш послідовними і дієвими партнерами України в її євроінте граційних пе-
ретвореннях виступають країни, які є членами Європейського союзу і мають спіль-
ні кордони, культурні та історичні традиції, а також близькі гео економічні інтереси. 
З погляду забезпечення еволюційного розвитку господарських взає мовідносин між 
Україною та сусідніми з нею державами Європейського союзу, найбільш показовим 
є окреслення основних проблем та дослідження меха нізмів активізації економічного 
співробітництва між Україною та Польщею, яке формувалося протягом тривалого іс-
торичного періоду. Впродовж останнього десятиліття зазнало відчутних структурно-
інституційних змін у зв’язку зі вступом Польщі до Європейського союзу та вибором 
Україною європейського цивілізованого орієнтиру (Іщук 2013, с. 227). 

Наразі по шук шляхів удосконалення та напрямів підвищення ефективності двосто-
роннього еконо мічного співро бітництва Польщі і України є актуальним питанням, як 
для науковців та інвесторів, так і для обох країн.

Передумови розвитку українсько-польського співробітництва

Соціально-економічна криза в Україні 2014 – початку 2015 років призвела до змен-
шення потоку іноземних інвестицій та здійснення внутрішніх капіталовкладень. Як 
непривабливість інвестиційного клімату, так і нестача коштів для капіталовкладень 
спричинили різке погіршення показників інвестиційної діяльності в цілому по Україні 
та по її окремих регіонах. Пошук нових ринків збуту товарів і послуг, зумовлений 
зміною господарських зв’язків, а також необхідність накопичення ресурсів для потреб 
розвитку спричинюють посилення уваги до питань зміцнення інвестиційної спромож-
ності регіонів (Шевченко і інші 2015, с. 18). 

При вибудові перспектив економічної співпраці варто враховувати безперечні здобутки 
Польщі хоча б з огляду на той факт, що ця країна у 2009 р., коли в усій Європі спостері-
гався спад, продемонструвала зростання своєї економіки на рівні 2,4% (кращий показник 
по ЄС). Зростання ВВП у Польщі у 2013 р. склало – 1,6%, у 2014 – 3,3%. За прогнозами 
експертів Societe Generale у 2015 р. ВВП становитиме 3,3%, а 2016 р. – зросте до 4%. 

За даними Центрального статистичного офісу Польщі у 2014 році,. вартість світо-
вого імпорту виросла в річному масштабі на 1,1%. Серед цих країн, найбільше зрос-
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тання було зафіксовано у Польщі, Іспанії, Мексиці та Сполучених Штатах (збільшен-
ня на 7,2%, 5,2%, 4,9% і 3,5%). У всіх цих країнах найбільша частка серед привезених 
з-за кордону товарів були продукти SITC 7, тобто машини, обладнання та транспортні 
засоби. У Польщі порівняно з 2010 роком вартість товарів, що ввозяться з-за кордону 
у 2014 році збільшилась на 23,4% (Центральний статистичний офіс Польщі, 2015).

Глобальні експорт в 2014 р. виріс щодо 2013 р. на 1,9%. Серед країн, найбільшою мірою 
збільшилася вартість товарів, що вивозяться з Польщі (7,2%), а також Китаю, Швейцарії 
та Мексики (на 6,0%, 5,6% і 4,6%). У Польщі, Китаї та Мексиці вирішальний вплив на 
зростання експорту в 2014 році мав оборот товарів SITC 7, тобто машини, обладнання та 
транспортні засоби. У порівнянні з 2010р. світовий експорт товарів збільшився в 2014 р. 
на 24,6%, в той час як у Польщі в цей період було зростання експорту на 35,6%.

Отже, досвід державного управління й адміністрування Польщі потребує доскона-
лого вивчення, хоча, безумовно, його не можна автоматично перенести на українські 
реалії.

Польща безперечно є одним із головних стратегічних партнерів України на євро-
пейському просторі, насамперед щодо підтримки її зусиль, пов’язаних із наближен-
ням до Європейського союзу та можливим майбутнім членством у цьому об’єднанні. 
Незмінність такої позиції впродовж тривалого часу набула для України важливого зна-
чення як у контексті успішної реалізації політики євро пейської інтеграції, так і щодо 
розвитку двостороннього еконо мічного співро біт ництва з Польщею. Тому україн-
сько-польське економічне співробітництво виступає об’єктом першочергової уваги  
з погляду виявлення резервів удосконалення господарських взаємовідносин України 
з країнами – членами Європейського союзу на сучасному етапі євроінтегра ційних пе-
ретворень. Це стосується як дер жав ної політики загалом, так і окремих її складових, 
зокрема макро економічної, регіональ ної та соці альної (Борщевський 2009, с. 3)

Як свідчать дані таблиці 1 за 6 міс. 2015 р. обсяги зовнішньої торгівлі товарами 
України з Польщею склали 1 994,9 млн. дол. США та у порівнянні з аналогічним пері-
одом 2014 р. зменшились на 32,3%. При цьому рівень українського експорту становив 
929,4 млн. дол. США, та у порівнянні з аналогічним періодом 2014 року зменшився 
на 37,7%. Рівень польського імпорту до України склав 1065,5 млн. дол. США, та у по-
рівнянні з аналогічним періодом 2014 року зменшився на 26,8% (Посольство України 
в Республіці Польща 2015).

За даними Міністерства економіки Польщі обсяги зовнішньої торгівлі товарами, за 
результатами 6 міс. 2015 р. склали 2 000,1 млн. євро (2 242,7 млн. дол. США). Зокрема: 
українського експорту до Польщі – 693,7 млн. євро (777,8 млн. дол. США) та зменши-
лись на 26,0% у порівнянні до аналогічного періоду минулого року; обсяги польського 
імпорту в Україну склали 1 306,4 млн. євро (1 464,9 млн. дол. США) та зменшились 
на 11,4% по відношенню до аналогічного періоду минулого року (Посольство України  
в Республіці Польща 2015).
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Таблиця 1
Торгівля товарами між Україною та РП за 2010 – 6 міс. 2015 рр.  

Рік
Обсяги, млн. дол. США

Імпорт в Україну Експорт в РП Взаємні обсяги 
торгівлі товарами

2010 2 788,8 1 787,2 4 576,0
2011 3 183,3 2 794,1 5 977,4
2012 3 567,1 2 576,2 6 143,3
2013 4 068,7 2 547,8 6 616,5
2014 3 067,4 2 645,0 5 712,4
6м. 2015  1 065,5 929,4 1 994,9

Джерело:Посольство України в Республіці Польща (Економічний бюлетень. Червень 2015 року).  
- [Електронний ресурс], Режим доступу: http://www.poland.mfa.gov.ua/ua/ukraine 

Та все ж Польща є найбільшим економічним партнером України серед країн 
Центрально-Східної Європи та займає за результатами 2012 року п’яте місце, 2013-
2014 рр. та 6 місяців 2015 року – четверте місце серед країн світу.

Рисунок 1
Зовнішньоторговельний оборот (товари + послуги) України з Польщею  
за 2007 – 6 міс. 2015 рр. (млн. дол. США)
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Джерело:Посольство України в Республіці Польща (Економічний бюлетень. Червень 2015 року).  
- [Електронний ресурс], Режим доступу: http://www.poland.mfa.gov.ua/ua/ukraine 
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Сучасний стан розвитку українсько-польського інвестиційного співробітництва 
визначається приблизно такими ж економічними тенденціями, що притаманні розви-
тку торгівлі між нашими державами. Насамперед, це стосується значної диференціації 
в активності закордонних інвесторів на польському та українському ринках, виклика-
ної різними типами економічних порядків, що існують в Україні та Польщі, а також 
пріоритетами економічної політики наших держав. Така закономірність, є логічною 
з огляду на те, що інвестиційне співробітництво є елементом більш глибокого рівня, 
ніж торгівля, яка окреслює переважно поверховий зріз інтеграційних процесів. Тому 
якщо існують певні проблеми чи бар’єри в торговельній сфері, то феномени, що їх 
породили, неминуче відбиваються і на інвестиційній складовій економічного співро-
бітництва держав (Павліха та Марчук 2013, с. 406).

Формування інвестиційної політики Польщі, як складової відтворювального ме-
ханізму, виконує досить важливу роль для країни у процесі забезпечення економічної 
безпеки та торкається найглибших основ господарської діяльності, є вагомим визна-
чником рівня її соціального та економічного розвитку.

Міжнародні інвестиційна позиція Польщі відіграє важливу роль у визначенні зо-
внішньої та внутрішньої політики держави. Перші роки трансформації польської 
економіки не були вдалими для залучення іноземних інвестицій. Однак послідовне 
впровадження ринкових реформ та реструктуризаційних процесів в економіці, відчут-
не покращення макроекономічних показників, а також економічного законодавства, 
стабілізація зовнішньої та економічної політики. Поступово з року в рік, збільшувався 
обсяг іноземних інвестицій в польській економіці. Приплив іноземних інвестицій, які 
надійшли до кінця 2010 року становила 9110 млн. дол. (Іщук 2013, с. 228).

Рекордним стосовно залучення прямих інвестицій був 2000 рік і становив 20,7% 
сукупної вартості інвестиційних витрат у Польщі. Іноземні інвестори інвестували 
приблизно 10,6 млрд. $. Було це на понад 2 млрд. $ більше ніж у 1999 р. (зростання на 
34%), у результаті чого Польща укріпилася на позиції лідера у Центральній і Східній 
Європі. За даними Національного банку Польщі, величина прямих іноземних інвести-
цій до Польщі за 2 міс. 2015 року склала 0,321 млрд. Євро, що майже у 2,7 рази більше, 
ніж у відповідному періоді 2014 року, що становило (-0,188) млрд. Євро.

У списку найбільших закордонних інвесторів, розробленому PAIZ, опинилися 903 
фірми з 34 країн світу, які розмістили щонайменше 1 млрд. $ Слід зазначити, що 60% 
іноземного капіталу розміщено в товариствах, які належать до іноземного капіталу, 
а тільки 7% капіталу потрапило до товариства із незначною закордонною часткою 
(Посольство України в Республіці Польща 2015).

Потрібно зауважити, що велика частка прямих іноземних інвестицій концентру-
ється в більшості традиційних трудомістких і сировинних галузях економіки Польщі. 
Тільки 5% інвестицій розміщено в промисловості машин і обладнання, а також машин 
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і апаратури. Іноземний капітал розміщується в галузях, де домінує проста промислова 
переробка, або у фінансових послугах і торгівлі, і лише незначна кількість іноземних 
інвестицій – у промисловості великої техніки.

Закордонний капітал у Польщу надходить з ЄС (Німеччина, Нідерланди, Франція, 
Люксембург) та США. Він залучається до індустріальних регіонів, з розвиненою тех-
нічною, фінансовою і суспільною інфраструктурою, а не до регіонів із низькою ефек-
тивністю господарювання і високим безробіттям, що є негативною рисою для розви-
тку польської економіки (Посольство України в Республіці Польща 2015).

Польська влада заохочує іноземні інвестиції до економіки країни – податкові пільги, 
спеціальні економічні зони, гранти – як з бюджету держави, так і ЄС. Передумовами 
для отримання грантів є великі інвестиції, гарантії працевлаштування місцевого на-
селення і технологічні інновації.

Протягом багатьох років найбільші світові компанії відкрили свої представництва 
у Польщі: AIG, Citygroup, Crédit Agricole, Societe Generale, ING, Danone, Dell, GE, 
Motorola, Sharp, Toshiba, Thomson і багато інших. Міжнародні IТ-компанії високо ці-
нують висококваліфікованих польських інженерів у сфері програмного забезпечення. 
В 2014 році в Польщі було започатковано 177 нових проектів з іноземними інвестиці-
ями сукупна вартість яких складає приблизно 6 млрд. доларів США. 

Варто відзначити, що в минулому році кількість нових проектів з іноземними ін-
вестиціями в Польщі знизилася на 1%. У той же час в середньому по Європі зменшен-
ня іноземних інвестицій становило 17%. (Посольство України в Республіці Польща 
2015).

Законодавство Польщі не несе в собі будь-яких серйозних обмежень на іноземні ін-
вестиції в польську економіку. Абсолютно комфортно відчувають себе як стратегічні, 
так і портфельні інвестори. Прямі інвестиції можливі в сектор малих і великих під-
приємстві. Найбільш цікаві сфери для інвестицій – легка промисловість, виробництво, 
зв’язок, енергетика і машинобудування.

Українсько-польське партнерство щодо інвестиційного співробітництва бере свій 
початок з розпаду СРСР. Активний інвестиційний діалог між країнами розпочався  
у 1994 р. За даними Державного комітету статистики України, акумулятивні масштаби 
польських інвестицій в українську економіку з початку їх надходження постійно зрос-
тали і на початок 2005 р. становили 224,0 млн. дол. США, у 2014 р. – 831,2 млн. дол. 
США, у 2010 р. зафіксовано 935,8 млн. дол. США (Посольство України в Республіці 
Польща 2015).

Так, станом на 1 липня 2015 р., обсяги польських інвестицій в Україні становили 
790,8 млн. дол. США, що складає 1,8% від загального обсягу іноземних інвестицій  
в Україну. З початку 2015 р. польські інвестиції скоротилися на 40,4 млн. дол. США. 
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За результатами 2013 року обсяги польських інвестицій в Україні зменшилися на  
71,0 млн. дол. США, а за 2014 рік ще на 14,2 млн. дол. США.

Рисунок 2
Загальні обсяги польських інвестицій в Україні (2002 - 2013 рр., млн. дол. США)
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Джерело:Посольство України в Республіці Польща (Економічний бюлетень. Червень 2015 року).  
- [Електронний ресурс], Режим доступу: http://www.poland.mfa.gov.ua/ua/ukraine 

В Україні найвагомішими польськими інвестиціями є: фабрика будівельної керамі-
ки «Церсаніт», фабрика паркету «Барлінек», меблева фабрика «Новий Стиль», фабрика 
упаковки «Кен-Пак», фабрика автозапчастин «Інтер-Гроклін», фабрика металооброб-
ки «Полімекс-Мостосталь», банки «Кредобанк» та «Плюс-банк», кластерне утворення 
«Агромісто». На підприємствах промисловості зосереджено 31,5 % загального обсягу 
прямих інвестицій в Україну, в установах фінансової та страхової діяльності – 25,9 %, 
тобто іноземні інвестиції в Україні спрямовуються у вже розвинені галузі (Посольство 
України в Республіці Польща 2015).

За даними табл. 2 обсяги українських інвестицій в польській економіці станом на 
01.07.2015 р. склали 51,3 млн. дол. США, що становить 0,8% від загального обсягу 
українських інвестицій за кордоном. З початку 2015 р. українські інвестиції скоро-
тилися на 2,1 млн. дол. США. За наявною інформацією, обсяг реальних українських 
інвестицій в Польщі, які з різних причин не зараховуються українською статистикою, 
перевищує 1 млрд. дол. США. У Польщі наразі діє щонайменше один десяток підпри-
ємств з українським капіталом (Посольство України в Республіці Польща 2015).
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Таблиця 2
Динаміка українсько-польської інвестиційної співпраці у 2005 – І півріччя 2015 рр.

За даними Держком-
стату України 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 І півріч. 

2015

З РП до України,  
тис. дол. США 224 000 366 000 670 500 694 700 864 900 935 800 875 500 916 400 845 400 831 200 790 800
З України до РП,  
тис. дол. США 21 300 24 200 30 100 46 900 49 400 49 100 48 200 54 200 56 400 52 600 51 300

Джерело:Посольство України в Республіці Польща (Економічний бюлетень. Червень 2015 року).  
- [Електронний ресурс], Режим доступу: http://www.poland.mfa.gov.ua/ua/ukraine 

Найвагомішими українськими інвестиційними проектами в Польщі є: металургій-
ний комбінат „Гута Ченстохова” (інвестор – «ІСД»), суднобудівельний завод „Сточнє 
Гданське” (інвестор – «ІСД»), «Гута Покуй» (інвестор – «Приват»), завод освітлю-
вальних приладів «Геліос» (інвестор – «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») (Посольство України в Республіці Польща 2015).

Інвестиційні орієнтири Польщі та України

Для подальшого покращення інвестиційного клімату України актуальним на сьо-
годні є питання удосконалення правової та організаційної бази для підвищення дієз-
датності механізмів забезпечення сприятливого інвестиційного клімату й формування 
основи збереження та підвищення конкурентоспроможності вітчизняної економіки.

Пріоритетними сферами оптимізації українсько-польського економічного співро-
бітництва у стратегічній перспективі є: співпраця у розвитку нових напрямів транзиту 
енергоносіїв на європейському континенті, освоєння відновлюваних джерел енергії, 
створення сучасних туристичних продуктів, здійснення досліджень у галузі іннова-
ційних технологій та експорт науко містких послуг, виробництво екологічної сільсько-
господарської сировини та біопалива, реалізація інноваційних проектів у медичній 
сфері тощо. 

Досягнення оптимальних форм економічного співробітництва у цих галузях дозво-
лить досягти синергетичного впливу на інші сфери господарського співро бітництва 
між Україною та Польщею, а також забезпечить зростання їх економічного потенціалу 
та геопо літичного значення на європейському континенті (Бабець та інші 2011).

Зазначені напрями інвестиційної співпраці мають диспропорцій у розвитку україн-
сько-польського співробітництва, зокрема: в істотній асиметрії параметрів зовнішньо-
економічної діяльності в економічному співробітництві України та Польщі, що прояв-
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ляється, передусім, у залученні до торговельного обміну переважно західних областей 
України, негативному сальдо зовнішньої торгівлі товарами, низькій інвестиційній 
активності, неефективній структурі експорту вітчизняних регіонів; непропорційнос-
ті товарообміну в міжрегіональному співробітництві між українськими областями та 
польськими воєводствами; низькій інвестиційній активності польських підприємців 
на українському ринку, а вітчизняних інвесторів у Польщі; низькій наукомісткості 
проектів, що реалізуються спільними зусиллями українських і польських регіонів, їх 
переважної спрямованості на неприбуткові види діяльності (Шевченко та інші 2015, 
с. 22). 

Ключовими напрямами нинішнього етапу для двох країн визначено реформування, 
розширення економічних контактів між Україною та Польщею, інвестиційна співпра-
ця двох країн, підтримка й допомога Польщі в питаннях інтеграції України в європей-
ську спільноту.

Так, як залежно від географічного розташування обох сторін інвестиції мають пев-
ну фрагментацію, тобто потоки українсько-польських інвестиції спрямовані більшою 
мірою на прикордонні території. Отже, далеко не всі існуючі пропозиції інвесторів 
змогли знайти своє місце в галузях, пов’язаних з виробництвом товарів з високою до-
даною вартістю, наприклад корабле- та приладобудування. 

При цьому Південний регіон України має низку передумов для підвищення його 
економічної та транспортної ролі не тільки в Україні, а й в усій Східній Європі, серед 
яких слід відзначити: географічне розташування, що відкриває можливість розвитку 
виробництва орієнтованого на європейський ринок, а також проходження транспорт-
них потоків територією України у напрямку ЄС; значний потенціал аграрної сфери, що 
передбачає необхідність розвитку галузей, пов‘язаних з АПК (будівельної, машинобу-
дування, транспортної та ін.). Отже, Польща змогла б підвищити ефективність сво-
їх інвестицій за рахунок формування фінансових ресурсів у галузі економіки Півдня 
України, де питома вага працемістких галузей знаходиться на досить низькому рівні у 
порівнянні з іншими країнами Східної Європи. 

Також, Приморська смуга України є найбільш економічно розвиненою частиною 
південних областей держави, а обґрунтовані пріоритети розвитку стануть основою 
для їх стратегічного позиціонування в регіональному та національному масштабах. 
Так, Приморські території Одещини мають найбільш розвинений морегосподарський 
комплекс і найбільш перспективну туристично-рекреаційну сферу, здатну стати осно-
вою для формування повноцінного туристичного кластера, що об’єднає зелений, еко-
логічний, історичний, оздоровчий, екстремальний туризм (Аналітична доповідь 2014, 
с. 35). 

Херсонщина та Миколаївщина має величезний потенціал розвитку високотехно-
логічного сільського господарства з високою часткою зрошуваного землеробства та 
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інноваційними технологіями переробки сільськогосподарської продукції. Рівень ін-
вестицій в основний капітал аграрного сектору обмежений, що зумовлено нестачею 
інвестиційних ресурсів, особливо у дрібних фермерських господарствах, інвестиційні 
ресурси, яких формуються головним чином за рахунок власних коштів підприємств, 
перш за все, амортизаційні відрахування (Аналітична доповідь 2014, с. 30). 

Отже, Україна може розраховувати на зацікавленість з боку ЄС у подальшій екс-
пансії у східному напрямку і розміщенні працемісткого виробництва на її території. 
Зокрема, мова може йти про підтримку АПК та морського господарства, рекреацій-
ного сектору, а також крупновузлову зборку та комплектацію побутової техніки. При 
цьому, виробничі потужності можуть бути розміщені в крупних промислових міс-
тах Півдня, як у старопромислових центрах - Одеса, Миколаїв, Херсон так і в нових 
(Аналітична доповідь 2014, с. 35). 

Отже, і Польща і Україна залишаються привабливими для інвестицій, водночас 
вони не знаходяться осторонь світових процесів, є достатньо інтегрованими у світове 
господарство і порушення макростабільності на зовнішніх ринках має свій відголос  
в їх інвестиційній привабливості.

Висновки 

Інвестиційна політика Польщі та України повинна реалізуватися з погляду на га-
лузеві, регіональні, інституційні, безпекові та цивілізаційні аспекти знаходження по-
тенційних резервів оптимізації українсько-польського економічного співробітництва. 
Це дозволить використовувати міжрегіональне співробітництво в якості дієвого ін-
струменту з реалізації синергетичного потенціалу українсько-польської співпраці, 
ґрунтованого на спільному використанні геоекономічного потенціалу обох держав, 
залученні до України та Польщі сучасних виробничих та управлінських технологій  
і стандартів ведення бізнесу, а також використанні польською та української сторона-
ми інтелектуального, кадрового та просторового ресурсу (Бабець та інші 2011).

Пріоритетними напрями розвитку українсько-польського інвестиційного співро-
бітництва визначено: реалізацію інфраструктурних проектів; розвиток нових напрямів 
транзиту енергоносіїв на європейському континенті, освоєння відновлюваних джерел 
енергії, створення українсько-польських спільних підприємств, зокрема у аграрному 
секторі та у сфері гостинності; здійснення досліджень у галузі інноваційних техноло-
гій та експорт наукомістких послуг; виробництво екологічної сільського сподарської 
сировини та біопалива.

Отже, двостороння співпраця щодо визначення та реалізації пріоритетних напря-
мів розвитку україно-польського інвестиційного співробітництва буде ефективною 
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лише за умови, якщо вигоду, як матеріальну (інфраструктура, дороги), так і немате-
ріальну (досвід, новий рівень спільної довіри) отримають по обидві сторони кордону. 
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Priorytetowe kierunki rozwoju ukraińsko-polskiej współpracy 
inwestycyjnej

Streszczenie

W warunkach światowych globalnych reform gospodarczych dynamika napływu inwestycji do go-
spodarki dowolnego kraju charakteryzuje efektywność zarządzania przez państwo i jest to pozytywna 
ocena jego rozwoju społeczno-gospodarczego. Niewątpliwie, poprzez przepływ inwestycji zagranicz-
nych realizowana jest wymiana nowoczesnych technologii, które inicjują modernizację gospodarki. 

Za przykład intensyfikacji przepływów inwestycyjnych i tworzenia sprzyjającego klimatu inwe-
stycyjnego może posłużyć szybka i pozytywna instytucjonalna transformacja polskiej gospodarki.

W przypadku Ukrainy rozwój rynku inwestycyjnego uważa się obecnie za determinantę i nieod-
łączną część zmian transformacyjnych w gospodarce kraju, co stanowi również czynnik efektywnej 
integracji gospodarki narodowej z gospodarką światową, zwiększanie zakresu innowacji i wydajno-
ści pracy.
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Współpraca Polski i Ukrainy rozwiązuje problemy przyciągania inwestycji poczynając od koor-
dynacji zasad polityki zagranicznej, zaś kończąc na współpracy przygranicznej, co jest aktualne dla 
obu krajów mających wspólne przesłanki historyczne, polityczne i ekonomiczne. 

Przedmiotem artykułu jest zbadanie cech ukraińsko-polskiej współpracy gospodarczej w kon-
tekście integracji europejskiej, jak również określenie priorytetowych kierunków ukraińsko-polskiej 
działalności inwestycyjnej. 

Określono następujące priorytetowe kierunki inwestowania w relacjach ukraińsko-polskich: reali-
zacja projektów infrastrukturalnych; współpraca w zakresie efektywności wykorzystania energii i jej 
oszczędzania; tworzenie wspólnych ukraińsko-polskich przedsiębiorstw w szczególności w sektorze 
rolnym i w hotelarstwie.

Słowa kluczowe: inwestycje, działalność inwestycyjna, współpraca inwestycyjna.

Kody JEL: E20, F21

Priority Directions of Ukrainian-Polish Investment Cooperation 
Development

Summary

In conditions of world global economic reforms, investment inflow dynamic in any country’s 
economy characterises state management effectiveness and it is a positive appraisal of its social-
economy development. Indisputably, throughout foreign investments transporting eventuates modern 
technology exchange that initiates economy modernisation. 

The example of investment flows intensification and favourable investment climate forming is 
considered to be a rapid and positive institutional transformation of the Polish economy.

For Ukraine, investment market development is considered to be a determinant and it is an unal-
ienable part of transformation changes in the country economy as well as providing effective integra-
tion of national economy into the world one, facilitates innovation expanding and labour productivity 
increasing.

Cooperation between Poland and Ukraine solves problems of investments attraction beginning 
from foreign policy principles coordination and ending with cooperation in cross-border plane, which 
is actual for both countries with mutual historical, political, and economic premises. 

So, the object of the article is peculiarities research of Ukrainian-Polish economic cooperation in 
the context of European integration as well as the priority directions of Ukrainian-Polish investment 
activity determination. 

The priority directions of investment in Ukrainian-Polish relations were determined as: infra-
structure projects realisation; energy efficiency and energy saving cooperation; establishment of joint 
Ukrainian-Polish enterprises in the agriculture sector and hospitality in particular.

Key words: investments, investment activity, investment cooperation.

JEL codes: E20, F21
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Приоритетные направления развития украинско-польского 
инвестиционного сотрудничества

Резюме

В условиях глобальных мировых экономических преобразований динамика притока инве-
стиций в экономику любой страны характеризует эффективность управления государством,  
и это положительная оценка ее социально-экономического развития. Несомненно, посред-
ством перемещения зарубежных инвестиций осуществляется также обмен современными тех-
нологиями, что дает начало модернизации экономики. 

Примером активизирования инвестиционных потоков и формирования благоприятного ин-
вестиционного климата являются положительные и быстрые институциональные преобразо-
вания экономики Польши.

Для Украины в натоящее время определяющим критерием является развитие инвестици-
онного рынка, что является неотъемлемой составной частью трансформационных изменений  
в экономике страны и обеспечивает эффективную интеграцию национальной экономики с ми-
ровой, способствует расширению инноваций и повышению производительности труда. 

Сотрудничество между Польшей и Украиной решает проблемы привлечения инвестиций, 
начиная с координации принципов внешней политики и кончая на сотрудничестве в пригра-
ничном плане, что актуально для обеих стран с их общими историческими, политическими  
и экономическими предпосылками.

Следовательно, предметом статьи является изучение особенностей украинско-польского 
экономического сотрудничества в контексте европейской интеграции, а также определение 
приоритетных направлений развития украинско-польской инвестиционной деятельности. 

Приоритетными направлениями инвестирования в украинско-польских отношениях опре-
делены: реализация инфраструктурных проектов; сотрудничество в сфере энергоэффективно-
сти и энергосбережения; создание совместных украинско-польских предприятий, в особенно-
сти в аграрном секторе и в сфере гостиничного хозяйства.

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная деятельность, инвестиционное сотрудниче-
ство.

Коды JEL: E20, F21
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