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КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ В ПРОМИСЛОВІСТЬ УКРАЇНИ 
 

Інвестиційна діяльність представляє собою процес вкладення інвестицій, а саме грошових коштів, матеріальних 

ресурсів, інтелектуальних ресурсів у різні сфери економіки з метою отримання прибутку в подальшому. Інвестиції 

можуть бути спрямовані як на зовнішнє, так і на внутрішнє середовище. Внутрішнє інвестування спрямоване 

переважно на збільшення капіталовкладень, збільшення засобів праці, забезпечення капіталовкладеннями 

прогресивних напрямів науково-технічного прогресу. Зовнішнє інвестування спрямоване переважно на підвищення 

життєвого рівня життя населення та формування попиту на промислову продукцію. 

Щодо інвестиційного клімату в Україні, то він є досить не привабливим. Причиною цьому є жорстка фінансова 

політика та неплатежі до бюджету, що спричинено гострим дефіцитом бюджетного капіталу інвестування державних і 

змішаних підприємств. Також одним із негативних показників інвестиційного клімату є відомості про вивезення 

капіталу з України на Захід [1]. Одним із можливих варіантів виходу України з інвестиційної кризи є приплив 

іноземних інвестицій.  

Для створення привабливого інвестиційного клімату України насамперед необхідно стабілізувати податкову 

систему, що передбачає невисокий рівень обкладання прибутків відповідно до характеристик розвинених країн. Саме 

свавілля у в оподаткуванні, незаконна податкова ініціатива місцевої влади, яка намагається таким способом вирішити 

власні потреби, тягне економіку та рівень розвитку держави вниз.  

Огляд інвестиційної діяльності України на сьогоднішній день показав, що в 3 кварталі 2016 року інвестиції зросли 

на 30 % порівняно з попереднім роком за аналогічний період. Найбільший внесок в капітальні інвестиції зробило 

сільське господарство, де капітальні інвестиції збільшилися на 63 %, а також, промисловість, нерухомість та торгівля 

[2]. А от інвестиції в секторі «інформації та телекомунікації» знизилися на 54 %, що пов’язано з продажом у 

минулому році оператором мобільного зв’язку ліцензії на використання 3G часток. 

Крім того, у розвиток промисловості України спрямовано 295,4 млн. грн. капітальних інвестицій, обсяг яких 

збільшився в порівнянні з 2015 роком на 38,7 %. У транспорт та кур`єрську діяльність спрямовано 20,5 млн. грн., що 

на 47,9 % менше, ніж в 2015 році [4]. Спостерігається також збільшення інвестицій в освіту у 7,1 рази, в охорону 

здоров’я та соціальну допомогу в 10,4 рази [3]. 

За статистичними даними капітальні інвестиції за джерелами фінансування вказують на зростання питомої ваги 

коштів держбюджету з 0,4 % до 2,8 %, власні кошти підприємств та організацій – з 55 % до 58,8 %, кредити банків та 

інші позики – з 4,7 % до 6,3 %, та інші джерела фінансування – з 3,1 % до 3,35 %. Та знизилась питома вага коштів з 

місцевого бюджету – з 6,5 % до 5,3 %. Це що стосується внутрішніх інвестицій [3]. 

Що стосується іноземних інвестицій в промисловість України, то на 1 липня 2016 року, вони займають 25 місце по 

регіонах з цифрою в 49,3 млн. дол. США, що на 0,2 % більше, ніж на початок року [3]. Найбільше іноземних 

інвестицій зосереджено в Тернопільській області, а саме 5,1 млн. дол. Таким чином, бачимо, що інвестиційна 

діяльність є не досить активною та перспективною, але порівняно з 2015 роком дещо покращилася.  

Отже, для того, щоб вивести Україну на новий рівень інвестиційної привабливості, необхідно перш за все 

скорегувати державну програму залучення іноземних інвестицій щодо питання сертифікації інвестиційних проектів. 

Варто розгорнути також підготовку фахівців зі складання і аналізу бізнес-планів, проводити конкурси інвестиційних 

проектів, що в подальшому задовільнить пріоритети економічного розвитку країни. При цьому, зазначені проекти 

повинні передбачати відвідування делегаціями країн-донорів. Крім того, постає потреба в проведенні конференцій, на 

яких здійснювалося б формування бюджету та представницьких проектів спільних інвестицій та обговорювався б 

інвестиційний клімат країни, що дозволило б збільшити можливість капітальних вкладень та сприяло б посиленню 

інвестиційної привабливості країни. 
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