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СУЧАСНІ РЕАЛІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ 

У статті оцінено діяльність промислових підприємств України за 2010–2015 рр. Проведено аналіз динаміки прямих іноземних 
інвестицій у промисловість. Охарактеризовано динаміку спрямування інвестиційних ресурсів за видами промислової діяльності. 
Визначено стан інвестиційного розвитку промисловості України, з’ясовано проблеми інвестиційного розвитку та запропоновано 
способи налагодження інвестиційної діяльності промислових підприємств.
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Постановка проблеми. Нині промисловість є осно-
вним сектором економіки України, оскільки забез-
печує переважну частину надходжень до державного 
бюджету. Налагодження розвитку промислового 
сектору дає змогу підвищити рівень фінансового, 
соціального, політичного розвитку країни. Функ-
ціонування промисловості залежить від залучення 
іноземних інвестицій, обсягів державної підтримки 
та наявності власних ресурсів. Окрім того, нагрома-
дження інвестицій створює сприятливі умови для 
процвітання країни, регіонів, областей шляхом реа-
лізації інвестиційних проектів на промислових під-
приємствах. Діяльність промислових підприємств 
перебуває під негативним впливом таких факторів, 
як погіршення економічного становища, загострення 
воєнного конфлікту, нестабільність політичної ситу-
ації, недосконалість законодавства. Відповідно, пере-
думовою налагодження інвестиційного розвитку під-
приємств є залучення інвестиційного капіталу, що 
підтверджує актуальність даного питання. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ваго-
мий внесок у дослідження питань інвестиційного 
розвитку України, оцінки рівня інвестиційної при-
вабливості промислових підприємств, визначення 
перспектив інвестиційної діяльності промислового 
сектору країни зробили такі науковці: С.М. Тимків 
[10, с. 65–68], В.М. Тебенко [9, с. 332–335], І.В. Мор-
гачов [4], С.М. Співак [8, с. 6–7], О.Г. Чубарь [15, 
с. 256–261], О.П. Савіцька, Т.В. Бай [7, с. 279], 
О.В. Озимчук [5, с. 226], О.В. Собкевич, А.В. Шев-
ченко, А.І. Сухоруков, Є.В. Бєлашов [6, с. 4–8], 
В.М. Мацуха [3, с. 14–15].

Мета статті полягає в оцінці діяльності про-
мислових підприємств України за 2010–2015 рр., 
здійсненні аналізу динаміки прямих іноземних 
інвестицій у промисловість, визначенні проблеми 

інвестиційного розвитку та в удосконаленні способів 
налагодження інвестиційної діяльності промислових 
підприємств.

Виклад основного матеріалу дослідження. Нині 
загальний рівень інвестиційної активності Укра-
їни характеризується поступовим підвищенням, 
оскільки інвестиційні ресурси спрямовуються у 
розвинуті галузі промисловості. Зростання обсягу 
інвестиційних ресурсів створює сприятливі умови 
для покращення фінансової діяльності підприємств, 
вирішення соціально-економічних проблем, підви-
щення добробуту населення. 

Приплив іноземних інвестицій у промисло-
вість 2010–2013 рр. стрімко зростав, що видно з 
табл. 1, але в 2014 р. відбулося різке скорочення, 
до 14 817 млн. дол., що зумовлено загостренням 
політичної ситуації. Проте в 2015 р. ситуація дещо 
налагодилася, оскільки обсяг інвестицій стано-
вив 16 250 млн. дол., що перевищує обсяг 2014 р. 
на 1 433 млн. дол. (10%), але слід зазначити, що 
порівняно з 2013 р. даний обсяг скоротився на 
1 762 млн. дол. (10%) та зм еншення порівняно з 
2012 р. становило 916 млн. дол. (5%). 

Найбільша частка прямих іноземних інвестицій у 
структурі промисловості за 2015 р. спрямована у пере-
робну промисловість та становить 13 676 млн. дол., 
що перевищує обсяг 2014 р. на 1 106 млн. дол., 
або на 9%. Проте варто зазначити, що обсяг інвес-
тицій у 2015 р. порівняно з 2012 р. скоротився на 
402 млн. дол. (3%) та порівняно з 2013 р. зменшився 
на 1 025 млн. дол. (7%) (рис. 1). У переробній про-
мисловості спостерігається тенденція щодо зосеред-
ження значного обсягу інвестицій на підприємствах 
металургійного виробництва, оскільки в 2015 р. залу-
чено 5 680 млн. дол. прямих інвестицій, що переви-
щує обсяг 2014 р. на 142 млн. дол. (2%). Проте у 
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2015 р. порівняно з 2012–2013 рр. на підприємствах 
металургійного виробництва частка інвестицій ско-
ротилася 476 млн. дол. (8%) та на 589 млн. дол. (9%) 
відповідно. 

Поряд із цим позитивна динаміка щодо спряму-
вання інвестицій спостерігається на підприємствах 
виробництва гумових і пластмасових виробів, адже 
їх обсяг у 2010–2013 рр. мав стрімке зростання, але 
в 2014 р. відбулося скорочення до 1 219 млн. дол., 
проте в 2015 р. ситуація змінилася підвищенням до 
1 408 млн. дол. Подібна динаміка в 2010–2015 рр. 
склалася на підприємствах хімічної промисловості: 
у 2010 р. було залучено 812 млн. дол. інвестицій; 
у 2011 р. вкладено 888,6 млн. дол. інвестицій; у 
2012 р. спрямовано 945,7 млн. дол. прямих інвес-
тицій; у 2013 р. – 1 060 млн. дол. інвестицій; у 
2014 р. – 898 млн. дол. інвестицій; 
у 2015 р. – 1 133 млн. дол. прямих 
інвестицій (табл. 1).

Однак необхідно зазначити, що у 
підприємства харчової промисловості 
обсяг інвестицій мав спадну дина-
міку у 2014–2015 рр. та становив 
2732 млн. дол. та 2683 млн. дол. Від-
повідно. Зокрема, у 2015 р. відтік пря-
мих іноземних інвестицій порівняно 
з 2012 р. сягнув 356 млн. дол. (12%), 
порівняно з 2013 р. частка скоро-
чення становила 603 млн. дол. (18%), 
а до 2014 р. інвестиції скоротилися 
на 48 млн. дол. (2%). Негативну тен-
денцію до зниження прямих інвести-
цій можна спостерігати на підприєм-
ствах машинобудування, оскільки їх 
обсяг зменшувався протягом 2013–

2015 рр. та становив відповідно 1102 млн. дол. у 
2013 р.; 1012 млн. дол. у 2014 р.; 945 млн. дол. у 
2015 р. 

Динаміка до зростання іноземних інвестицій харак-
терна для підприємств легкої промисловості, що видно 
з табл. 1. Дещо менший обсяг прямих інвестицій було 
спрямовано у добувну промисловість за 2010–2015 рр. 
(рис. 1). Частка інвестицій у добувну промисловість за 
2015 р. сягнула 1603 млн. дол., що перевищило обсяг 
2014 р. на 141 млн. дол. (10%) та обсяг 2012 р. на  
54 млн. дол. (3%), але порівняно з 2013 р. обсяг інвес-
тицій скоротився на 65 млн. дол. (4%). 

У 2015 р. намітилася позитивна динаміка щодо 
зростання обсягу інвестицій у виробництво та роз-
поділення електроенергії, адже обсяг збільшився з 
717 млн. дол. у 2014 р. до 888 млн. дол. у 2015 р. 

Таблиця 1
Динаміка прямих іноземних інвестицій (акціонерний капітал) за видами промислової діяльності  

в Україні за 2010–2015 рр., млн. дол. 

Показники 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Промисловість: 14042,6 15238,6 17166,7 18012,5 14817,1 16250,2

Добувна промисловість 1207,7 1492,4 1548,4 1668,9 1461,2 1603,0

Переробна промисловість 12488,1 13056,8 14078,7 14701,5 12569,5 13676,3

1. Виробництво харчових продуктів, напоїв та 
тютюнових виробів 1858,7 2065,7 3039,9 3287,2 2732,4 2683,6

2. Легка промисловість (текстильне виробництво; 
виробництво одягу, хутра та виробів із хутра, 
виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших 
матеріалів)

139,3 139,2 145,1 146,1 132,4 164,0

3. Виготовлення виробів із деревини, виробни-
цтво паперу та поліграфічна діяльність 522,4 547,6 545,2 497,1 460,1 671,7

4. Виробництво коксу, продуктів нафтопереробки 452,9 441,6 408,3 403,9 273,4 643,0

5. Виробництво хімічних речовин і хімічної про-
дукції 812,4 888,6 945,7 1060,5 898,0 1133,0

6. Виробництво основних фармацевтичних про-
дуктів і фармацевтичних препаратів 43,0 80,4 83,6 76,1 48,7 66,3

7. Виробництво гумових і пластмасових виробів, 
іншої неметалевої мінеральної продукції 1128,0 1206,0 1381,0 1477,9 1219,9 1408,5

8. Металургійне виробництво та виробництво 
готових металевих виробів 5940,4 6084,2 6157,0 6270,0 5538,3 5680,9

9. Машинобудування (виробництво машин та 
устаткування, виробництво електричного, елек-
тронного та оптичного устаткування, виробни-
цтво транспортних засобів та устаткування)

1171,4 1226,0 1154,7 1102,4 1012,3 945,8

10. Виробництво меблів, іншої продукції; ремонт 
і монтаж машин і устаткування 173,5 205,7 278,6 379,8 254,1 278,8

Виробництво та розподілення електроенергії, 
газу та води 346,8 689,5 1539,7 1530,0 717,0 888,9

Водопостачання, каналізація, поводження з від-
ходами 77,2 99,5 89,3 112,2 69,4 82,0

Джерело: складено на основі [1, с. 18–19; 2, с. 19; 11, с. 145; 12, с. 146; 13, с. 144; 14, с. 136]

1461.2

12569.5
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Рис. 1. Динаміка прямих іноземних інвестицій  
за видами промислової діяльності в Україні за 2014–2015 рр.,  

млн. дол. [1, с. 18–19; 2, с. 19]
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Передумовою збільшення обсягу інвестицій в 
підприємства є вирішення таких проблем: захист 
вітчизняних виробників; визначення цілей та мети 
концепції щодо залучення інвестицій; прийняття 
чинних законів щодо процесу інвестування; забезпе-
чення прав і гарантій інвесторам.

На нашу думку, основою налагодження інвести-
ційної діяльності промислових підприємств є реалі-
зація інвестиційних проектів шляхом використання 
організаційно-економічного механізму. Основою та 
ключовим моментом організаційно-економічного 
механізму є налагодження системи щодо формування 
і реалізації інвестиційного проекту, що здійсню-
ється за участі державного регулювання. Сучасний 
економічний розвиток України, рівень конкурен-
тоспроможності на міжнародному вимірі, ефектив-
ність інвестиційної діяльності є недостатніми для 
вирішення соціально-економічних проблем та досяг-
нення європейських стандартів життя. Відповідно, 
нестабільність фінансового розвитку країни, а також 
відсутність ефективного організаційно-економічного 
механізму формування інвестиційних проектів нега-
тивно впливають на інвестиційний потенціал України. 

Організаційно-економічний механізм включає 
формування, реалізацію і розвиток інвестиційних 
проектів на промислових підприємствах та передба-
чає фінансове забезпечення, організацію, контроль, 
планування, стимулювання інвестиційних проектів, 
державне регулювання, а також дотримання органі-
заційних, мотиваційних, економічних інструментів 
та важелів управління: державних, податкових, пра-
вових, фінансових, інноваційно-інвестиційних. Для 
оцінки ефективності реалізованого інвестиційного 
проекту та визначення доцільності його розвитку 
варто враховувати такі критерії розвитку підприєм-
ства: рівень конкурентоспроможності підприємства; 
якість та асортимент продукції; обсяг експорту про-
дукції; обсяг нової продукції; частка інноваційних 
технологій; загальний обсяг витрат; сума отриманого 
прибутку; чисельність персоналу. Отже, результа-
тивність та прибутковість реалізації інвестиційного 
проекту визначається дієвістю, системністю органі-
заційно-економічного механізму, що сприятиме від-
новленню економічного розвитку країни. 

Для залучення інвестицій та реалізацій інвести-
ційних проектів слід здійснити такі заходи: забез-
печити прозорість законодавчої системи; налагодити 
судову систему; розвивати фондового ринку; підтри-
мувати промисловість шляхом спрямування субсидій; 
ліквідувати корупцію серед органів державної влади; 
підтримувати вітчизняного виробника та підвищу-
вати попит споживачів; зменшити податкове наван-
таження на підприємства; модернізувати технологіч-
ний процес; упроваджувати інвестиційні проекти на 
рівні областей; надати пільги малому бізнесу; ство-
рити систему законодавства щодо іноземних інвести-
цій; обмежити державне втручання в діяльність інвес-
торів; знизити собівартість продукції; стимулювати 
персонал для досягнення очікуваних результатів. 

Реалізація зазначених заходів створить сприят-
ливі умови щодо розвитку інвестиційної діяльності, 
поліпшення економіки країни, дасть змогу реалізу-
вати інвестиційні проекти, раціонально використо-
вувати інвестиції промисловими підприємствами за 
умови взаємодії місцевих, регіональних, централь-
них органів влади, державного контролю. 

Висновки. Варто зазначити, що інвестиції спрямо-
вуються у розвинуті галузі промисловості, де є пер-
спективи щодо подальшого розвитку та підвищення 
показників фінансової діяльності. На нашу думку, 

обсяг прямих інвестицій в окремі види промислової 
діяльності у 2015 р. має тенденцію до зменшення, і 
дана обставина пояснюється тим, що інвестори заці-
кавлені у спрямуванні коштів у високорентабельні 
підприємства. Зменшення обсягу інвестицій на під-
приємствах машинобудування та харчової промисло-
вості пояснюється погіршенням соціально-економіч-
ної ситуації в країні, неефективністю законодавчої 
системи, антитерористичними діями, зношеністю 
основних фондів, енергоємністю виробництва, зна-
чною часткою застарілого обладнання. Отже, осно-
вною передумовою налагодження інвестиційної діяль-
ності є оцінка загроз і можливостей щодо залучення 
іноземних інвестицій, визначення способів їх вико-
ристання та напрямів спрямування у промисловість.
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