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ОЦІНКА СУЧАСНОГО СТАНУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 
У сучасних умовах розвитку економіки України інвестиції 

виступають засобом забезпечення структурних перетворень в 
сферах економіки, підвищення конкурентоспроможності та 
покращення фінансового стану вітчизняних промислових 
підприємств у світовому господарстві. 

В Україні на сьогодні найбільша частка капітальних інвестицій 
фінансується за рахунок приватного сектору, натомість частки 
бюджетного фінансування та коштів іноземних інвесторів є 
незначними (табл.1).  

З даних табл.1 спостерігається тенденція до збільшення обсягів 
фінансування капітальних інвестицій. Так, у 2010 році обсяг 
капітальних інвестицій становив 189,06 млрд. грн., у 2011 році – 
259,93 млрд. грн., тобто збільшився на 70,84 млрд. грн. або на 37%, 
у 2012 році – 293,69 млрд. грн., тобто збільшився на 33,76 млрд. грн. 
або на 12%.  

Основним джерелом фінансового забезпечення капітальних 
вкладень у 2012 році стали власні кошти підприємств: їх питома 
вага в сукупній структурі джерел інвестицій становила 59,7%. Але 
через зниження фінансових результатів, а отже, і прибутку 
вітчизняних підприємств у 2010-2011 роках спостерігається 
поступове збільшення частки інвестицій банківської сфери. Тобто, 
необхідно зазначити, що обсяги фінансування оновлення та 
відтворення основних засобів на вітчизняних підприємствах 
скорочуються відповідно до скорочення обсягів виробництва та 
сукупного прибутку. 
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Таблиця 1 

Структура капітальних інвестицій в економіку України 
за джерелами фінансування у 2010-2012 рр., млн. грн.* 

Показник 
2010 рік 2011 рік 2012 рік 

сума питома 
вага,% сума питома 

вага,% сума питома 
вага,% 

Всього 
капітальних 
інвестицій, в 
т.ч. 

189060,6 100,0 259932,3 100,0 293691,9 100,0 

Приватний сектор 
власні кошти 
підприємств 
та організацій 

114963,6 60,8 152279,1 58,6 175423,9 59,7 

кредити 
банків та інші 
позики 

23336,2 12,3 42324,4 16,3 50104,9 17,1 

кошти 
населення на 
будівництво 
власного 
житла 

4654,2 2,5 4470,0 1,7 3651,0 1,2 

кошти 
населення на 
індивідуальне 
житлове 
будівництво 

16176,0 8,6 15102,9 5,8 21975,1 7,5 

інші джерела 
фінансування 8543,0 4,5 11363,9 4,4 11206,0 3,8 

Державний сектор (бюджетні кошти) 
кошти 
державного 
бюджету 

10952,2 5,8 18394,6 7,1 17141,2 5,8 

кошти 
місцевих 
бюджетів 

6367,7 3,4 8801,3 3,4 9149,2 3,1 

зовнішній 
сектор (кошти 
іноземних 
інвесторів) 

4067,7 2,2 7196,1 2,8 5040,6 1,7 

*Розроблено автором за даними [2] 
 
За рахунок бюджетних коштів у 2010 році профінансовано 

капітальних інвестицій у розмірі 17,32 млрд. грн., а у 2012 році – 
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26,29 млрд. грн. Протягом 2010-2012 років спостерігається 
тенденція до збільшення обсягів фінансування капітальних вкладень 
за рахунок коштів місцевих бюджетів, а кошти державного бюджету 
у 2012 році на фінансування капітальних вкладень зменшились на 
1,25 млрд. грн., відповідно скоротилась і їх частка з 7,1% у 2011 році 
до 5,8 у 2012 році. 

Частка коштів іноземних інвесторів у структурі джерел 
фінансування капітальних інвестицій за досліджуваний період 
становила в середньому 2,3%.  

Для народного господарства країни, перш за все, важливим є 
обсяг капітальних інвестицій як довгострокового показника, що 
відображає рівень зацікавленості у розвитку промисловості та 
формує її майбутній стан.  

Описані тенденції фінансування відповідним чином 
відобразились на динаміці капітальних вкладень, що представлена 
на рис.1. 

 
Рис. 1. Динаміка капітальних інвестицій за видами активів  

у 2010-2012 рр., млн. грн. 
Розроблено автором за даними [2]  
 
Протягом 2010-2012 рр. (рис.1) в Україні спостерігалась 

тенденція стабільного зростання величини інвестованих коштів як в 
основний капітал в цілому, так і за його видами – у капітальне 
будівництво та придбання, реконструкцію і модернізацію машин, 
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обладнання та транспорту. Негативну динаміку мають інвестиції у 
довгострокові біологічні активи тваринництва, що негативно 
позначається на перспективах розвитку сільського господарства та 
продовольчій безпеці України. 

Таким чином, процес розвитку ресурсного потенціалу 
підприємства неможливий без інвестиційних ресурсів, які є 
важливою складовою структури фінансового потенціалу. Їхнє 
використання в діяльності підприємства сприяє інноваційному 
розвитку, а також виходу підприємства на світові ринки. 

На даному етапі економічного розвитку Україна перебуває в 
такій ситуації, коли власними силами їй не можливо досягти 
значних зрушень в соціально-економічному становищі, тому 
залучення іноземного капіталу в національну економіку є 
необхідним для сприяння даного процесу. Проте інвестиційне 
середовище України має дуже багато недоліків, з-поміж провідних 
інвестиційних рейтингів вона займає останні місця, але варто 
пам’ятати й про значний інвестиційний потенціал, яким багата наша 
держава і який може проявитись при проведенні ефективної 
інвестиційної політики з боку уряду держави. 

Проведене дослідження дало можливість визначити основні 
проблеми, які заважають розвитку інвестиційної діяльності 
вітчизняних підприємств. Серед таких проблем слід назвати 
наступні [1, с. 15]: 

- неефективна інвестиційна політика підприємств; 
- низька кредитоспроможність підприємств; 
- неефективна амортизаційна політика; 
- незадовільні інфраструктурні можливості підприємств; 
- низька роль держави в покращенні структури джерел 

фінансування інвестицій  
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