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Анотація.: На сучасному етапі розвитку України
важлива роль належить процесам регіонального
інвестування. Вони є необхідною умовою стабільного
економічного зростання країни на перспективу,
збільшення зайнятості та підвищення соціального
рівня життя населення. У статті проаналізовано
динаміку освоєних капітальних інвестицій в Україні
за період 2010–2017 рр. Виявлено тенденції
використання капітальних інвестицій у розрізі
окремих галузей. Проаналізовано особливості
структури капітальних інвестицій за видами
активів. Проведено дослідження регіонального
аспекту освоєних капітальних інвестицій, дано
оцінку рівня інвестиційної активності окремих
регіонів.
Розкрито
основні
причини,
що
перешкоджають
налагодженню
ефективного
процесу інвестування в економіку регіонів нашої
країни. Викладено основні заходи, спрямовані на
вдосконалення управління процесами інвестування в
Україні загалом та її регіонах.
Ключові слова: інвестиції, процес інвестування,
регіональне інвестування, джерела інвестування,
управління інвестиціями.
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1. Постановка проблеми.
На сучасному етапі розвитку України важлива роль належить процесам
регіонального інвестування. Вони є необхідною умовою стабільного економічного
зростання регіонів країни на перспективу, збільшення зайнятості та покращення
соціального рівня життя населення. Завдяки ефективній інвестиційній діяльності
можна
забезпечити
активне
запровадження
інновацій
та
підвищення
конкурентоспроможності економіки. Враховуючи те, що на сьогоднішній день регіони
відчувають гостру потребу в інвестиційних ресурсах, необхідно проаналізувати
існуючий стан, основні проблеми процесів інвестування та вказати напрями
удосконалення механізмів державного управління інвестиційною діяльністю.
2. Аналіз останніх досліджень та публікацій.
Питання інвестування в регіони України були висвітлені багатьма науковцями.
Зокрема, напрями активізації інвестиційного потенціалу регіону розглядалися у
працях Сілюкової С. [1], Мірошниченко П. І., Ульянченко Ю. О., Винокурової О. І. [2] та
інших. Сучасний стан регіонального інвестування в Україні та проблеми його
активізації були висвітлені Химич О. В. [3], Мітал О. Г. [4], Коваль Н. О., Терпель Л. В. [5],
Шевченко О. В. [6], Федоренко В. Г., Палицею С. В. [7]. Особливостям залучення
іноземних інвестицій в регіонах України присвячені праці Сімків Л. Є.,
Потьомкіна Н. Ю. [8], Лугової М., Мережко Г. М., Ткачук М. Є., Свідрак О. В. та інших
економістів, питанням стану і перспектив державного управління регіональним
розвитком України – Будник М. А. [9]., Воротіна В. Є., Жаліли Я. А. та інших.
3. Невирішені раніше частини загальної проблеми. Поряд з цим потребують
детального вивчення питання сучасного стану процесу інвестування в Україні в
регіональному аспекті, з’ясування тенденцій змін за минулі роки, визначення
основних чинників, що перешкоджають його активізації, а також пошук шляхів
підвищення ефективності управління регіональним інвестиційним розвитком.
4. Постановка завдання.
Метою статті є: аналізування динаміки освоєних капітальних інвестицій в
Україні у 2010 – 2017 роках, виявлення основних причин, що перешкоджають
налагодженню ефективного процесу інвестування в економіку регіонів нашої країни,
з’ясування особливостей використання капітальних інвестицій у розрізі окремих
галузей, аналізування їх структури за видами активів, дослідження регіонального
аспекту освоєних капітальних інвестицій та визначення рівня інвестиційної активності
окремих регіонів, визначення основних заходів, спрямованих на вдосконалення
управління процесами інвестування в Україні загалом та її регіонах.
5. Виклад основного матеріалу.
Простежимо основні особливості зміни обсягів та структури інвестиційних
ресурсів в нашій країні, вкладених в основних капітал. На рис. 1 наведено динаміку
освоєних інвестицій в Україні у 2010 – 2017 роках. З наведених даних можемо зробити
висновок, що після позитивної тенденції до зростання
обсягів використаних
інвестицій в Україні, яка тривала до 2012 року, спостерігався їх спад, який тривав до
2014 року.
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Рис. 1. Динаміка освоєних (використаних) інвестицій в Україні
у 2010 – 2017 рр., млн. грн.
Джерело: побудовано автором на основі [10]

Протягом 2015-2017 років в Україні знову спостерігалася тенденція до
зростання обсягів освоєних капітальних інвестицій, що свідчить про активізацію
інвестиційного процесу, проте частково позитивна динаміка досліджуваного
показника була знівельована інфляційними процесами в нашій країні. Так, за даними
Державної служби статистики України, індекси цін виробників промислової продукції у
2015 році становили 136 %, у 2016 р. – 120,5 %, а в 2017 році – 126,4 % [10].
У 2017 році в Україні було освоєно капітальних інвестицій в обсязі
412812,7 млн. грн., що складає 122,1 % від рівня попереднього року. Найбільша частка
інвестицій була спрямована на розвиток промисловості - 33,1 %, що у вартісному
вираженні дорівнювало 136490,1 млн. грн. У сферу сільського, лісового та рибного
господарства було вкладено 14,0 % інвестицій, або 57804,7 млн. грн. У будівельну
галузь спрямовано 12,3 % загального обсягу інвестиційних ресурсів, або
50640,4 млн. грн. У сфері оптової та роздрібної торгівлі, а також ремонту
автотранспортних засобів і мотоциклів було освоєно 7,0 % всіх інвестицій, або
28856,7 млн. грн. Транспорт, складське господарство, поштова та кур`єрська діяльність
характеризувалися вкладенням 8,7 % загального обсягу інвестиційних ресурсів, що
становить у грошовому вираженні 35702,2 млн. грн. У сфері інформації та
телекомунікації було використано 4,1 % загального обсягу капіталовкладень, або
17038,1 тис. грн. Частка освоєних інвестицій у галузі державного управління й оборони,
а також обов`язкового соціального страхування становила 7,4 %, або 30366,5 млн. грн.
Сума інвестицій у сфері операцій з нерухомим майном за результатами 2017 року була
рівна 15865,3 млн. грн., або 3,8 % загального обсягу. Сукупна частка інвестицій,
використаних в інших галузях вітчизняної економіки, складала у 2017 році 9,6 %.
На рис. 2 наведено структуру капітальних інвестицій в Україні за видами активів
у 2017 році.
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Рис. 2. Cтруктура капітальних інвестицій в Україні за видами активів
у 2017 році
Джерело: побудовано автором на основі [10]

У результаті проведеного аналізу структури капітальних інвестицій в Україні у
2017 році за видами активів виявлено, що сума інвестицій у матеріальні активи
становила 397,4 млрд. грн., а їх відсоткова величина дорівнювала 96,3 %. З них
найбільша частка вкладень, а саме 34,8 %, була спрямована у придбання,
реконструкцію і модернізацію машин, обладнання та інвентаря, а у грошовому
вираженні вона складала 143,6 млрд. грн. Другу позицію у 2017 році займали інвестиції
в інженерні споруди, частка яких становила 18,4 %, а вартісна величина –
75,9 млрд. грн. Третя позиція у досліджуваному періоді році належала інвестиціям у
нежитлові будівлі – 14,0 %, причому їх абсолютна сума дорівнювала 57,6 млрд. грн.
Частка вітчизняних інвестицій у транспортні засоби у 2017 році становила 12,8 % від
загального обсягу, або 52,7 млрд. грн., а капітальних вкладень у житлове будівництво –
12,4 %, або 51,2 млрд. грн. Частка інших матеріальних активів дорівнювала лише 3,9 %,
а їх сума – 16,3 млрд. грн. Частка капітальних вкладень у нематеріальні активи в
Україні у 2017 році була досить незначною – 3,7 %, причому з них на створення та
придбання програмного забезпечення та баз даних було спрямовано 7,8 млрд. грн., або
1,9 %, а у сферу інвестицій на набуття прав на комерційні позначення, об`єкти
промислової власності, авторські та суміжні права, патенти, ліцензії, концесії тощо –
5,4 млрд. грн., або 1,3 %.
Розглянемо регіональний аспект освоєних капітальних інвестицій в Україні за
січень-грудень 2017 року (див. табл. 1).
Як свідчать дані табл. 1, в Україні спостерігалась значна нерівномірність
інтенсивності освоєння капітальних інвестицій за окремими регіонами. Так, найбільші
обсяги освоєних капітальних інвестицій були характерні для м. Київ, де було
використано 30,1 % загального обсягу капітальних інвестицій всієї країни, що у
вартісних одиницях становить 124174,7 млн. грн. Порівняно з попереднім роком
приріст обсягів використаних інвестицій у столиці України складав 21,4 %. Серед
областей країни найбільші обсяги капіталовкладень були спрямовані у наступні:
Дніпропетровську (частка у загальних обсягах у 2017 році - 9,8 %), Київську (7,5 %),
Львівську (5,4 %), Одеську (4,8 %) та Харківську (4,3 %).
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Таблиця 1. Капітальні інвестиції по регіонах України за січень-грудень 2017 року
Освоєно (використано) капітальних інвестицій
у
у відсотках до
розрахунку
Назва регіону
млн. грн. загального відповідного періоду
на одну
обсягу
попереднього року
особу, грн.
Україна
412812,7
100,0
122,1
9712,6
Вінницька
11080,3
2,7
140,0
6972,3
Волинська
6521,7
1,6
105,5
6276,4
Дніпропетровська
40274,4
9,8
128,9
12432,9
Донецька
15644,7
3,8
144,5
3688,3
Житомирська
6926,9
1,7
129,3
5564,8
Закарпатська
5256,5
1,3
132,4
4184,7
Запорізька
15069,6
3,6
147,4
8632,0
Івано-Франківська
8972,6
2,2
132,1
6509,4
Київська
31019,9
7,5
94,1
17955,8
Кіровоградська
6689,5
1,6
110,5
6946,3
Луганська
3044,6
0,7
102,2
1386,6
Львівська
22330,5
5,4
126,0
8876,4
Миколаївська
10137,8
2,4
108,2
8789,1
Одеська
20022,7
4,8
128,8
8422,3
Полтавська
15125,2
3,7
133,8
10613,8
Рівненська
5713,7
1,4
134,6
4920,4
Сумська
6183,7
1,5
119,5
5587,5
Тернопільська
6538,5
1,6
142,3
6173,1
Харківська
17968,2
4,3
111,6
6669,1
Херсонська
6850,0
1,7
150,7
6477,1
Хмельницька
10139,1
2,5
111,6
7880,1
Черкаська
7462,3
1,8
118,7
6049,9
Чернівецька
2836,2
0,7
106,4
3130,7
Чернігівська
6829,4
1,6
134,8
6626,3
м. Київ
124174,7
30,1
121,4
43193,3
Джерело: побудовано автором на основі [10].
Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та тимчасово
окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

Слід зазначити, що в 11 областях України обсяги використаних капітальних
інвестицій складали менше 2 % від загального їх обсягу в країні. Це було характерне
для таких областей: Житомирської та Херсонської, для кожної з яких частка
використаних у 2017 році інвестицій становила 1,7 %, Чернігівської, Тернопільської,
Волинської та Кіровоградської (частка кожної області - 1,6 %), Сумської (1,5 %),
Рівненської (1,4 %), Закарпатської (1,3 %), Чернівецької та Луганської (по 0,7 %).
Що стосується темпів зростання обсягів освоєних капітальних інвестицій у 2017 р.
порівняно з попереднім роком, то найвищим їх рівнем відзначалися наступні п’ять
областей: Херсонська (150,7 %), Запорізька (147,4 %), Донецька (144,5 %),
Тернопільська (142,3 %) та Вінницька (140,0 %). За обсягами освоєних капітальних
інвестицій на 1 особу у 2017 році лідируючі позиції займали: м. Київ (43193,3 грн.),
Київська (17955,8 грн.), Дніпропетровська (12432,9 грн.) та Полтавська області
(10613,8 грн.). Для всіх цих регіонів характерне перевищення обсягів використаних
капітальних інвестицій на одну особу суми 10 тис. грн. У той же час Донецька
(3688,3 грн.) та Чернівецька області (3130,7 грн.) займали найнижчу позицію за вище
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названим показником. Отже, держава повинна вживати заходи щодо послаблення
наявної економічної диференціації регіонів.
За рахунок коштів державного бюджету у 2017 році використано
14324,6 млн. гривень, або 3,5 % від загального обсягу капітальних інвестицій в Україні.
На сьогоднішній день бюджетне фінансування в нашій державі має ряд недоліків,
пов'язаних з обмеженістю бюджетних ресурсів, помилками у розподілі
централізованих інвестицій, а також відсутністю контролю за їхнім використанням
[7, с. 5].
Основними причинами, що перешкоджають налагодженню ефективного процесу
інвестування в економіку регіонів нашої країни, є:
 недосконалість законодавчо-нормативної бази, що призводить до значних
ризиків інвестування, зумовлених недостатністю гарантій держави щодо захисту
інтересів інвесторів у довгостроковому періоді;
 високий рівень корумпованості різних щаблів влади, що стримує прихід
вітчизняних та іноземних інвесторів;
 наявність політичних та військових ризиків, відсутність чіткого політичного
та економічного курсу держави та її регіонів на перспективу;
 нерозвинутість в Україні інвестиційного ринку та елементів його
інфраструктури;
 відсутність ефективних організаційних механізмів налагодження співпраці
між місцевими органами влади й потенційними інвесторами та інші.
Тому в нашій країні необхідно розробити та реалізувати програму дій,
спрямованих на вдосконалення управління процесами інвестування в державі загалом
та її регіонах. На загальнодержавному рівні необхідно проводити реальні реформи,
спрямовані на формування сприятливого інвестиційного клімату та надання різного
виду підтримки (правової, організаційної, консультаційної тощо) інвесторам. Потрібно
припинити неконструктивну боротьбу між різними політичними силами та течіями,
відокремити політику від бізнесу, сприяти подоланню протиріч в діях законодавчої та
виконавчої гілок влади.
Місцеві органи державної влади та органи місцевого самоврядування повинні
посилити свою роль у створенні умов для покращання інвестиційної привабливості
регіону через налагодження співробітництва з громадськими організаціями та
підприємствами шляхом:
- сприяння підприємствам у розробленні інвестиційних проектів;
- проведення тренінгів для службовців місцевого рівня, зокрема з приводу
формування інвестиційної карти регіону;
- рекламно-інформаційної
підтримки
внутрішнього
ринку,
активного
рекламування природно-ресурсного та економічного потенціалів території;
- створення рад із питань залучення іноземних інвестицій, які мають розробляти
паспорти територій із зазначенням виробничих ланцюжків;
- проведення опитування керівників компаній з метою виявлення їхніх
інвестиційних уподобань;
- сприяння розвитку ринкової інфраструктури [2];
впровадження системи оцінки ефективності використання державних інвестицій
та встановлення жорсткої відповідальності за це посадовців.
6. Висновки та пропозиції.
Аналіз суми освоєних капітальних інвестицій в Україні у 2010 – 2017 роках
засвідчив, що за вказаний період динаміка досліджуваного показника відзначалася
різноманітними тенденціями. Починаючи з 2015 року, обсяги освоєних капітальних
інвестицій зростали, проте частково позитивна динаміка досліджуваного показника
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була знівельована інфляційними процесами. Найбільші частки інвестицій були
спрямовані на розвиток промисловості, сфери сільського, лісового та рибного
господарства, а також у будівельну галузь.
Проведений аналіз структури капітальних інвестицій в Україні у 2017 році за
видами активів дозволив виявити, що найбільші частки вкладень були спрямовані у
придбання, реконструкцію і модернізацію машин, обладнання та інвентаря, а також в
інженерні споруди, нежитлове та житлове будівництво, транспортні засоби.
У ході проведених досліджень було виявлено, що в Україні спостерігалась значна
нерівномірність інтенсивності освоєння капітальних інвестицій за окремими
регіонами. Отже, проблеми зростання інвестиційної активності регіонів України та
подолання диспропорцій їх інвестиційного розвитку повинні знаходитися в центрі
уваги органів влади. Основними причинами, що перешкоджають налагодженню
ефективного процесу інвестування в економіку регіонів нашої країни, є недосконалість
законодавчо-нормативної бази; високий рівень корупції на різних рівнях влади,
наявність політичних та військових ризиків, нерозвинутість інвестиційного ринку
відсутність ефективних організаційних механізмів налагодження співпраці між
органами влади й потенційними інвесторами та інші. В Україні слід розробити та
реалізувати програму дій, спрямованих на вдосконалення управління процесами
інвестування в державі загалом та її регіонах. Предметом подальших досліджень може
стати розробка вдосконаленої моделі управління інвестиційним процесом у нашій
державі.
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