
ІНВЕСТУВАННЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ

Кравченко М.О., студент магістратури,
Рамський А.Ю., к.е.н., доцент

Київський університет технологій та дизайну

Господарським кодексом України  регулюються загальні умови реалізації

інвестицій в Україні. В даному документі зазначається, що одним із напрямів

економічної політики, що визначаються державою, є інвестиційна політика, яка

спрямована на створення суб’єктам господарювання необхідних умов для

залучення і концентрації коштів на потреби розширеного відтворення основних

засобів виробництва, переважно у галузях, розвиток яких визначено як

пріоритети структурно-галузевої політики, а також забезпечення ефективного і

відповідального використання цих коштів та здійснення контролю за ним.

Зокрема, одним із основних засобів регулюючого впливу держави на діяльність

суб’єктів господарювання є надання інвестиційних пільг.

В Господарському кодексі України особлива увага звертається на

регулювання іноземного інвестування. В законодавчому акті зазначаються як

основні положення діяльності підприємств з іноземними інвестиціями, так і

види іноземних інвестицій, форми здійснення іноземних інвестицій, оцінка

іноземних інвестицій, правовий режим іноземних іневстицій, державна

реєстрація іноземних інвестицій, діяльність суб’єктів господарювання з

іноземними інвестиціями в Україні, гарантії здійснення іноземних інвестицій,

гарантії перказу та використання доходів від іноземних інвестицій, гарантії

іноземним інвесторам у разі припинення інвестиційної діяльності тощо.

Досліджуючи стан інвестиційної діяльності як на макро-, так і на мікро-

ріні слід обов’язково звернути увагу  на реалізацію міжнародних інвестиційних

проектів  в Україні. Так, наслідком партнерських взаємин між Україною та

Світовим банком після 1992 р. стали безліч спільних проектів, що сприяють

вдосконаленню державного і приватного секторів, підвищенню ефективності

сільського господарства і енергетики, захисту довкілля та зміцненню

соціального сектора. Нині співпраця Уряду України та Світового банку



пов’язана з виконанням близько сорока проектів, що охоплюють позики, гранти

та економічні дослідження.

За видами економічної діяльності переважають інвестиції у

промисловість, сільське господарство, торгівлю, транспорт, операції з

нерухомим майном. При цьому в рази меншими є інвестиції у інформацію та

телекомунікації, професійну наукову та технічну діяльність освіту, які є

рушійною силою інвестиційної складової фінансово-економічної безпеки

підприємств (табл. 1.1).

Таблиця 1.1
Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності, млн. грн.

(складено авторами даними [1])
Види економічної

діяльності
2010 2011 2012 2013 2014 2015 Відхилення

2015р. до
2010 р., %

Усього 189061 259932 293692 267728 219419 273116 44,46
Сільське господарство,
мисливство, лісове
господарство

12062 17006 19363 19059 18795 30154 в 2,5 рази

Промисловість 55661 89033 103173 105594 86242 87656 57,48
Будівництво 27942 29122 37313 46318 36056 43463 55,55
Торгівля; ремонт
автомобілів, побутових
виробів та предметів
особистого вжитку

19626 24358 24858 22379 20715 20662 5,28

Тимчасове
розміщування й
організація харчування

1523 2225 2856 274 1482 1393 - 8,54

Транспорт, складське
господарство, поштова
та кур’єрська діяльність

19592 25977 32808 18833 15498 18704 - 4,53

Інформація та
телекомунікації 8654 9753 10189 9923 8175 22975 в 2,65 рази
Фінансова та страхова
діяльність 5883 6033 7369 6683 6214 6448 9,60
Операції з нерухомим
майном 10264 15265 12774 14025 11230 11899 15,93
Професійна наукова та
технічна діяльність 5648 11444 9245 3825 2921 4065 - 28,03
Освіта 1935 2224 1503 1054 820 1540 - 20,41
Охорона здоров’я та
надання соціальної
допомоги

2295 2425 3111 2154 1223 2367 3,14

Мистецтво, спорт,
розваги та відпочинок 1004 1520 2846 2640 508 1044 3,98



Джерелами фінансування капітальних інвестицій у 2013 р., переважно

(63,8%), є власні кошти підприємств та організацій (табл. 1.2).

Таблиця 1.2
Джерела фінансування капітальних інвестицій

(складено авторами даними [1])

Джерела
2010 2011 2012 2013 2014 2015 Відхилення

2015р. від
2010р., %

Усього, млн.
грн.

189061 259932 293692 267728 219419 273116 44,46

Кошти
державного
бюджету, %

5,8 7,1 5,8 2,4 1,24 2,53 -56,38

Кошти
місцевих
бюджетів, %

3,4 3,4 3,1 2,7 2,7 5,22 53,53

Власні кошти
підприємств
та
організацій,%

60,8 58,6 59,7 63,8 70,47 67,50 11,02

Кредити
банків та інші
позики, %

12,3 16,3 17,1 15,3 9,91 7,59 - 38,29

Кошти
іноземних
інвесторів, %

2,1 2,8 1,7 1,8 2,57 2,99 42,38

Кошти
населення на
будівництво
житла та інші
джерела
фінансування
%

15,6 11,8 12,6 14,0 13,11 14,17 - 9,17

Отже інвестиційний аспект вітчизняної економіки носить пасивний

характер – недостатньо інвестуються та розвиваються сфери діяльності, що

мають стратегічне значення і забезпечують інтенсивний шлях розвитку

промисловості завдяки впровадженню інновацій.
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