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Стаття присвячена особливостям розвитку інвестиційної діяльності підприємств в Україні. Проаналізовано 
сучасний стан інвестиційної діяльності країни. Окреслено основні ризики, з якими зіштовхуються підприєм-
ства в процесі інвестиційної діяльності. Запропоновано напрями вдосконалення інвестиційної діяльності для 
ефективного функціонування підприємств в Україні.
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Статья посвящена особенностям развития инвестиционной деятельности предприятий в Украине. Проа-
нализировано современное состояние инвестиционной деятельности страны. Определены основные риски, 
с которыми сталкиваются предприятия в процессе инвестиционной деятельности. Предложены направле-
ния совершенствования инвестиционной деятельности для эффективного функционирования предприятий 
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The article is devoted to peculiarities of development of investment activity of enterprises in Ukraine. The current 
state of investment activity of the country is analyzed. The main risks faced by enterprises in the process of invest-
ment activity are outlined and the directions of improvement of investment activity for the effective functioning of 
enterprises in Ukraine are proposed.
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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Для ефективного функціонування 
підприємства та економіки України зага-
лом важливим є підвищення інвестиційної 
активності інвесторів у країні, оскільки саме 
збільшення інвестиційних ресурсів допома-
гає підприємству та економіці все більше 
розвиватися й процвітати. Саме інвестиції 
формують одну зі складових, які визначають 
конкретні позиції країни на світовому ринку. 
Інвестиційна ситуація в Україні є нестабіль-
ною та характеризується відсутністю достат-
нього обсягу інвестицій, що спричинено 
несприятливим інвестиційним кліматом в 
країні, тому актуальною проблемою зали-

шається дослідження стану та перспективи 
розвитку інвестиційної діяльності підпри-
ємств в Україні.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженням проблем інвестиційної діяль-
ності підприємств в Україні займалось багато 
науковців, зокрема Н. Бульбах, А. Гальчин-
ський, А. Дука, М. Контратьєв, О. Очередько, 
П. Петров, Г. Савицька, І. Спільник, Т. Тка-
ченко, А. Федоренко, В. Шевчук, Б. Щукін.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Проте, незважаючи на 
значний внесок вищезазначених науковців, 
інвестиційна діяльність підприємств в Україні 
потребує подальшого дослідження.
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Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є аналіз інвести-
ційної діяльності підприємств в Україні, роз-
криття основних проблем та обґрунтування 
напрямів активізації інвестиційної діяльності 
підприємств країни.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Інвестиційна діяльність посідає зна-
чне місце в розвитку та ефективному функ-
ціонуванні підприємств, адже саме інвестиції 
забезпечують розширення підприємницької 
діяльності та освоєння нових галузей бізнесу 
й технологій. Від кількості капіталовкладень 
залежить розквіт власного виробництва під-
приємства та розвиток економіки загалом. 
Без належного інвестування досить важко 
розраховувати на ефективне функціонування 
виробництва.

Відповідно до Закону України «Про інвес-
тиційну діяльність» [1] інвестиції – це всі види 
майнових та інтелектуальних цінностей, що 
вкладаються в об’єкти підприємницької та 
інших видів діяльності, в результаті якої ство-
рюється прибуток (дохід) або досягається 
соціальний та екологічний ефект.

Для аналізу сучасного стану інвестиційної 
діяльності в Україні варто зосередитись на 
показниках, що її характеризують. Перш за 
все важливе місце відводиться такому показ-
нику, як обсяг прямих іноземних інвестицій в 
економіку країни (рис. 1).

За даними рис. 1 можна зробити висновок, 
що протягом досліджуваного періоду обсяг 
прямих іноземних інвестицій значно скоро-
тився, а саме на 24,3% (12,6 млрд. дол. США). 
Основними причинами такого зменшення 
інвестицій можна вважати антитерористичні 
дії на Сході, нестабільність країни в еконо-

мічній та політичній сферах, а також значна 
корупція та відсутність належних реформ.

Найбільший обсяг прямих іноземних інвести-
цій зафіксовано у 2014 р., а саме 53,7 млрд. дол. 
США, що порівняно з 2013 роком більше на 
2 млрд. доларів США, тобто майже на 4%.

Найбільшими інвесторами в Україну є 
такі країни, як Кіпр, Нідерланди, Німеччина, 
Австрія, Велика Британія, Франція.

Станом на 2017 рік найвагоміші обсяги пря-
мих іноземних інвестицій були спрямовані до 
установ та організацій, що здійснюють фінан-
сову та страхову діяльність (26,1%), а також 
підприємства промисловості (27,3%).

В Україні більшість інвестицій здійснюється 
в капітальній формі, тому проаналізуємо, як 
змінилась кількість капітальних інвестицій в 
країні протягом 5 років (рис. 2).

Як видно з даних рис. 2, обсяг капіталь-
них інвестицій протягом 2013–2017 рр. збіль-
шився на 145,1 млрд. дол. США, або на 35,2%. 
Найбільший обсяг спостерігається у 2017 р., а 
саме 412,8 млрд. дол. США.

Аналіз структури капітальних інвестицій є 
свідченням перспективності напрямів їх вкла-
дення. Об’єктами такого аналізу можуть бути 
[3, c. 81]:

– виробнича (галузева) структура капі-
тальних вкладень підприємства, яка характе-
ризує перспективи його майбутньої галузевої 
диверсифікації;

– технологічна структура капітальних 
вкладень, тобто співвідношення витрат на 
будівельно-вантажні роботи (пасивна частина 
капітальних вкладень) та придбання облад-
нання, машин, інструментів (активна частина);

– відтворювальна структура капітальних 
вкладень; співвідношення вкладень в нове 

Рис. 1. Обсяг прямих іноземних інвестицій в Україні  
протягом 2013–2017 рр., млрд. дол. США [2]
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будівництво, розширення діючих потужнос-
тей, технологічне переозброєння та рекон-
струкцію.

Провідними сферами економічної діяль-
ності за обсягами освоєння капітальних інвес-
тицій у 2017 р. залишаються промисловість 
(33,1%), будівництво (12,3%), сільське, лісове 
та рибне господарство (14,0%), інформація та 
телекомунікації (4,1%), оптова та роздрібна 
торгівля, ремонт автотранспортних засобів 

і мотоциклів (7,0%), транспорт, складське 
господарство, поштова та кур’єрська діяль-
ність (8,7%), державне управління й оборона, 
обов’язкове соціальне страхування (7,4%) 
(рис. 3).

Головним джерелом фінансування капі-
тальних інвестицій, як і раніше, залишаються 
власні кошти підприємств та організацій, за 
рахунок яких у 2017 р. освоєно 69,9% капіта-
ловкладень.

Рис. 2. Капітальні інвестиції в Україні протягом 2013–2017 рр.,  
млрд. дол. США [2]

Рис. 3. Розподіл освоєних капітальних інвестицій  
за сферами економічної діяльності (% до загального обсягу) у 2017 р. [2]
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Частка кредитів банків та інших позик у 
загальних обсягах капіталовкладень стано-
вила 5,3%.

За рахунок державного та місцевих бюдже-
тів освоєно 12,7% капітальних інвестицій. 
Частка коштів іноземних інвесторів становила 
1,4% усіх капіталовкладень, частка коштів 
населення на будівництво житла – 7,8%. 
Інші джерела фінансування складають 2,9% 
(рис. 4).

Отже, Україна залишається привабливою 
для інвестицій, водночас вона не перебуває 
осторонь світових процесів, є досить інтегро-
ваною у світове господарство, а порушення 
макростабільності на зовнішніх ринках має 
свій відголос в Україні.

В рейтингу “Doing Business 2018” Україна 
піднялась на 4 пункти, зайнявши 76 позицію зі 
190 країн світу [2].

Основними формами ризику, з якими може 
зіштовхнутися підприємство в процесі здій-
снення інвестиційної діяльності, є [4, c. 47]:

– кредитний ризик, що полягає у загрозі 
наявності фінансових проблем у державного 
органу або організації, котра емітувала цінні 
папери, пов’язаних з неможливістю виплати 
відсотків або погашення самої позики;

– реінвестиційний ризик, що передба-
чає ймовірність втрати частини інвестованих 
коштів в процесі реінвестування;

– концентраційний ризик, тобто ймо-
вірність втрати всього обсягу вкладених 
коштів в одну форму інвестицій (наявність 
концентраційного ризику змушує дивер-
сифікувати наявні інвестиції задля змен-
шення ризику);
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Рис. 4. Розподіл капітальних інвестицій за джерелами фінансування, % у 2017 р. [2]

– ризик ліквідності, що полягає в неспро-
можності реалізувати власні інвестиції за 
бажаною ціною, що змушує утримувача цих 
інвестицій знизити їх ціну, що веде до втрати 
власного доходу;

– інфляційний ризик, що пов’язаний з 
падінням купівельної спроможності грошей, 
що є прямим наслідком інфляції, тобто вар-
тість інвестицій відмінна від наявного рівня 
інфляції.

Основними напрямами вдосконалення 
інвестиційної привабливості України для іно-
земних інвесторів повинні стати [5, c. 29]:

– послідовне зниження тиску на інвесто-
рів та відсутність диверсифікованих джерел 
інвестицій, нерівномірність їх розподілу між 
регіонами;

– створення дієвих механізмів управління 
інвестиційною діяльністю;

– реструктуризація економіки, пріори-
тетне залучення інвестицій у галузі, що осо-
бливо потребують капіталовкладень;

– мотивація суб’єктів господарювання 
стосовно довгострокових вкладень, а також 
населення щодо вкладення коштів в розвиток 
економіки, а не на споживання;

– стимулювання реінвестування;
– вдосконалення інвестиційного законо-

давства та забезпечення його стабільності;
– забезпечення гарантій інвесторам;
– відповідність витрачання інвестиційних 

ресурсів їх надходженню.
Висновки з цього дослідження. Інвес-

тиційна діяльність є досить важливою скла-
довою розвитку підприємства та економіки 
України загалом. Проте сьогодні інвестицій-
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ний клімат у країні є не досить сприятливим 
для іноземних інвесторів, що стримує нові 
потоки іноземних капіталовкладень.

Для того щоби збільшити інвестиції в під-
приємницьку діяльність, необхідно:

– вдосконалити нормативно-правову базу, 
яка б чітко визначала права інвесторів та 
давала їм можливість вільно вкладати вільні 
кошти в підприємства України;

– створити освітні центри, які б навчали та 
інформували громадян України щодо інвести-
ційної діяльності, а також надавали приклади 
щодо залучення іноземних інвесторів;

– запозичити міжнародний досвіт щодо 
інвестиційної діяльності підприємств.

Вдосконалення інвестиційної діяльності в 
Україні позитивно вплине на розвиток підпри-
ємств та економіки України загалом.
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