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АНАЛІЗ ПОТОЧНОГО СТАНУ ІНВЕСТУВАННЯ В УКРАЇНІ 

 

студентка гр. Ф-41 Ганус І. С. 

Сумський державний університет 

 

Інвестиції - це важливий економічний ресурс та інструмент розвитку, без 

якого не може існувати жодна країна в сучасному світі. Ефективне 

використання надходжень може дати поштовх до створення нових робочих 

місць, підвищення продуктивності праці, обміну досвідом і технологіями між 

країнами, збільшення експорту. Також інвестиції є важливим елементом 

процесу довгострокового економічного розвитку країн, що розвиваються. 

За визначенням Закону України «Про інвестиційну діяльність» 

інвестиціями є всі види майнових та інтелектуальних цінностей, що 

вкладаються в об'єкти підприємницької та інших видів діяльності, в 

результаті якої створюється прибуток (дохід) або досягається соціальний 

ефект.[2] Капітальні вкладення є більш вузьким поняттям, яке може 

функціонувати у якості однієї з форм інвестицій. Об‘єктом капітального 

інвестування є активи (основні засоби, нематеріальні активи). За визначенням 

Закону капітальні вкладення – інвестиції у відтворення основних фондів і на 

приріст матеріально-виробничих запасів.[2] 

 

 
* Дані наведені за січень - листопад 2016 р. 

Рисунок 1. Обсяг надходжень капітальних інвестицій В Україну [1] 

 

В останні роки в інвестиційній сфері відбулось очікуване посилення 

позитивних тенденцій, тобто після падіння показників у 2014 р., зростання 

обсягу капітальних інвестицій набирає обертів. Можна стверджувати про 

зростання показника у 2016 році, відповідно до того що за січень-грудень 

2016 року було освоєно (використано) на 18% більше капітальних інвестицій, 

ніж за той самий період 2015 року (у порівняльних цінах). 

Лідируючим регіоном за залученням капітальних інвестицій наразі є 
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загальної кількості надходжень. Далі йдуть Львівська, Харківська та Одеська 

області з показниками 8,8%, 4,6% та 4,4% відповідно. Областями, в які 

обсяги надходжень були найменшими є Чернівецька, Луганська та 

Закарпатська, на які припадає близько 1% загального обсягу капітальних 

інвестицій. Якщо взяти до уваги січень - листопад 2016 р., то помітна 

позитивна динаміка обсягів капітальних інвестицій, порівнюючи з тим самим 

періодом 2015 р. Збільшили обсяг залучених капітальних інвестицій 19 

регіонів України. Найбільший приріст показали Одеська, Миколаївська та 

Луганська області. 

В галузевому розрізі сфера діяьності, яка утримує лідируючу позицію за 

кількістю залучених інвестицій вже багато років – це промисловість, на яку 

припадає 33,3% всіх капітальних інвестицій. Далі йдуть сільське 

господарство, будівництво та оптова й роздрібна торгівля з показниками 

13,8%, 12,6% та 7,7% відповідно. Менше за все інвестуються кошти в 

мистецтво, спорт та освіту, а саме 0,2% та 0,6% від загального обсягу. 

Розвиток інвестування в Україні має низку стримуючих чинників, до яких 

іноземні експерти відносять: відсутність податкової реформи, надмірний тиск 

податкових органів, високий рівень бюрократизації і корумпованості 

державного апарату та відсутність реформ у цьому напрямі, недостатній 

розвиток фінансових ринків, слабке валютне регулювання, складність 

реєстраційних, ліцензійних і митних процедур, відсутність судової, земельної 

реформ. 

Саме внутрішні ризики формують несприятливий інвестиційний клімат в 

Україні. Такі проблеми як корупція, відсутність дієвих реформ судової 

системи, проблеми прав власності та захисту інвесторів, надмірний 

податковий тиск, не є новими для України. З року в рік ці питання 

залишаються відкритими і набувають постійного характеру. Особливо 

чутливо на них реагують зовнішні інвестори, через що їх частка серед джерел 

фінансування інвестиційної діяльності в Україні залишається стабільно 

низькою упродовж років. Водночас для внутрішніх інвесторів такі перепони 

не дають можливості залучати інвестиції на розширення їх діяльності, 

оновлювати основні засоби і впроваджувати нові технології. 
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