
МАТЕРІАЛИ V МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО�ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «БАНКІВСЬКА
СИСТЕМА УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ФІНАНСОВИХ РИНКІВ» (14—15 ЖОВТНЯ 2010 Р.)

135www.economy.in.ua

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Динаміка основних макроеконо�

мічних показників України вказує на
те, що національна економіка харак�
теризується низькою конкурентос�
проможністю внаслідок зниження
потенціалу для зростання капіталу
та інвестицій. На сучасному етапі
розвитку підвищення ефективності
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функціонування вітчизняної еконо�
міки нерозривно пов'язане з ефек�
тивністю інвестиційної політики, ос�
кільки інвестиції визначають загаль�
не зростання економіки. Підвищен�
ня ефективності інвестиції, приво�
дить до зростання національного
прибутку, що забезпечує підвищен�
ня абсолютних розмірів накопичен�

ня, які можуть бути знову вкладени�
ми у виробництво.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ
ТА ДОСЛІДЖЕНЬ

Вагомий внесок у дослідження
проблем інвестиційних процесів зро�
били такі вітчизняні економісти та
науковці: О. Амоша, Ю. Бажал, П.
Бєлєнький, І. Бланк, Є. Бойко, В.
Геєць, М. Герасимчук, М. Долішній,
В. Дубровський, А. Загородній, М.
Зверяков, П. Єщенко, Б. Кваснюк, Л.
Шинкарук, А. Філіпенко, М. Яку�
бовський та інші.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є детальний аналіз

динаміки та структури інвестицій в
основний капітал в Україні та дослі�
дження їх впливу на економічний
розвиток і ефективність функціону�
вання вітчизняної економіки.

Обгрунтування отриманих нау�
кових результатів. Відповідно до ста�
тистичних даних, у 2000 р. інвестиції
в основний капітал в економіці Ук�
раїни склали лише 25,2 % від рівня
1990 р., що менше майже у 4 рази. Це
означає, що в середньому в період з
1990р. по 2000 р. обсяг інвестицій в
основний капітал знижувався на 14,8
% щорічно. В період з 2000 р. по 2007
р. в національній економіці наміти�
лась тенденція до зростання темпів
інвестицій в основний капітал. В заз�
начений період щорічно обсяги інве�
стицій в основний капітал в середнь�
ому зростали на 19,5 %, що дало змо�
гу забезпечити досягнення 87,7 % від
рівня 1990 р .

В економіці України в період з
2001 р. по 2004 р. зберігалася тенден�
ція випереджаючого зростання інве�
стицій в основний капітал порівняно
з динамікою ВВП. В 2005 р. навпаки
— темпи зростання ВВП випереджа�
ли темпи зростання інвестицій в ос�
новний капітал. З 2006 р. по 2007 р.
тенденція випереджаючого зростан�
ня інвестицій в основний капітал по�
рівняно з динамікою ВВП відновила�
ся.

В 2008 р. відбулося зниження
обсягу інвестицій в основний капітал
на 2,6 % порівняно з 2007 р. В 2008 р.
інвестиції в основний капітал стано�
вили 85,4 % від рівня 1990 р.

Поступово зросла і частка інве�
стицій в основний капітал у ВВП Ук�
раїни. Так, в 2000 р. частка інвестицій
в основний капітал в національній
економіці становила 13,9 %, а в 2008
р. — 24,5 %, що більше на 10,9 в.п. або
у 1,76 раза (таблиця 1).

В таблиці 2 подана динаміка
структури інвестицій в основний ка�

Таблиця 1. Динаміка частки інвестицій в основний капітал у ВВП України

Джерело: Статистичний щорічник (табл. 2.1, 9.2)
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2000 170070 23629 13,9 
2001 204190 32573 16,0 
2002 225810 37178 16,5 
2003 267344 51011 19,1 
2004 345113 75714 21,9 
2005 441452 93096 21,1 
2006 544153 125524 23,1 
2007 720731 188486 26,2 
2008 949864 233081 24,5 
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пітал в Україні за видами економіч�
ної діяльності за 2001—2008 рр. Як
видно з таблиці 2, в Україні найбіль�
шу частку в загальному обсязі інвес�
тицій в основний капітал займають
інвестиції в промисловості. В 2001 р.
питома вага інвестицій в основний
капітал в промисловості складає
41,91%, а в 2008 р. їх частка знизи�
лась і склала 32,87 %, що менше на
9,04 в.п. За досліджуваний період
зросла частка інвестицій в основний
капітал у сільському господарстві з
5,03 % у 2001 р. до 7,27 % у 2008 р.,
що більше на 2,24 в.п. В 2008 р. част�
ка інвестицій в основний капітал у
будівництві в загальному обсязі інве�
стицій склала 5,35 %, що на 1,95 в.п.
більше ніж у 2001 р.

В період з 2001 р. по 2008 р.
більше ніж у 2,5 раза зросла частка
інвестицій в основний капітал у їх
загальному обсязі у сфері торгівлі (з
3,94 % у 2001 р. до 6,65 % у 2008 р.).

Найменшу частку інвестицій в
основний капітал в їх загальному
обсязі складають інвестиції у галузі
освіти та охорони здоров'я. В 2001
році частка інвестицій в основний
капітал в освіті та охороні здоров'я
склала 1,25 % та 1,46 %, у 2008 р. —
1,00 % та 1,51 % відповідно. Тобто в
2008 р. на розвиток галузі освіти та
охорони здоров'я було спрямовано
лише 5853 млнгрн., що склало 2,51 %
інвестицій в основний капітал від їх
загального обсягу.

Найбільшу частку в структурі
інвестицій в основний капітал за
джерелами фінансування складають
інвестиції за рахунок власних коштів
підприємств та організацій. Їх част�
ка в 2000 р. становила 68,6 %, в 2008
р. — 56,7 %, що менше на 11,9 в.п. За
досліджуваний період значно зрос�
ла частка інвестицій в основний кап�
італ за рахунок кредитів банків та
інших позик. Це зростання стано�
вить 15,6 в.п. або у 10,2 раза.

З уповільненням темпів зростан�
ня економіки спостерігається зміна
ролі бюджетних засобів у джерелах
фінансування інвестицій в основний
капітал. Хоча частка інвестицій в ос�
новний капітал за рахунок держав�
ного та місцевих бюджетів у 2008 р.
залишилася на рівні 2000 р., почина�
ючи з 2005 р. намітилась тенденція до
її зниження.

За досліджуваний період знизи�
лась частка інвестицій в основний
капітал за рахунок іноземних інвес�
тицій. Їх частка в 2000 р. становить
5,9 %, а в 2008 р. — 3,3 %, що менше
на 2,6 в.п. або у 1,7 раза.

Аналіз структури інвестицій в
основний капітал в Україні за вида�

ми промислової діяльності показав,
що найбільшу частку в їх загально�
му обсязі складають інвестиції в пе�
реробній промисловості (таблиця 3).

Частка інвестицій в основний ка�
пітал в переробній промисловості
протягом 2001 р.�2008 р. зростала з
51,89 % у 2001 р. до 63,92 % у 2008 р.,
що більше на 12,03 в.п. Серед видів
переробної промисловості протягом
зазначеного періоду найбільше інве�
стицій в основний капітал було спря�
мовано в харчову промисловість і
металургію (17,14 % та 13,71 % в 2008
р. відповідно). Найменшу частку в
загальному обсязі інвестицій в ос�
новний капітал протягом 2001�2008
рр. складають інвестиції в легкій
промисловості (0,57 % у 2008 р.).

Як видно, структура інвестицій
за видами промислової діяльності
залишається несприятливою, оскіль�
ки відсутній перелив інвестиційних
ресурсів у прогресивні інвестиційно�
утворюючі галузі промисловості.
Так, частка інвестицій в основний
капітал в машинобудування (галузі,
що виробляє наукоємні товари) в
зазначений період зросла всього на

1,19 в.п., тоді як у металургію та об�
роблення металу — на 3,29 в.п., та
хімічну і нафтохімічну промис�
ловість — на 1,54 в.п. Порівняно
низькі темпи зростання частки інве�
стицій в основний капітал у машино�
будуванні стають одним із обмежу�
ючих факторів розширення інвести�
ційної активності в національній еко�
номіці.

За період з 2001 р. по 2008 р. час�
тка інвестицій в основний капітал,
що припадає на добувну промис�
ловість знизалась з 31,20 % до 21,88
%, що менше на 9,13 в.п. Знизилась
також і частка інвестицій в основний
капітал, що припадає на виробницт�
во та розподілення електроенергії,
газу та води (з 17,09 % в 2001 р. до
14,19 % у 2008 р.).

Отже, галузева структура інвес�
тицій в основний капітал, що склала�
ся в Україні в останні роки посилила
структурні деформації в промисло�
вості (рис. 1).

Деформації вітчизняної промис�
ловості — між добувними й оброб�
ними секторами, між найбільш ре�
сурсномісткими і такими, що ство�

    2008 .  
2001 . 2001 2005 2008 

 100 100 100 - 
 , ,   

, ,  5,03 5,42 7,27 2,25 

 41,91 37,63 32,87 -9,04 
 3,40 5,29 5,35 1,94 

;  ,   
     3,94 8,18 10,60 6,65 

 1,25 0,93 1,00 -0,25 
 ’      1,46 1,39 1,51 0,06 

Таблиця 2. Структура інвестицій в основний капітал в Україні за вилами
економічної діяльності, %

Джерело: Статистичний щорічник України (табл. 9.9)

     2008 .  
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  100 100 100 100 
  31,02 23,14 21,88 -9,13 

  51,89 63,94 63,92 12,03 
  ,    

 16,02 18,32 17,14 1,12 

  1,18 1,41 0,57 -0,61 
      ,  

 0,79 1,74 1,00 0,21 

-  ,   2,58 2,41 3,34 0,76 
 ,   5,65 5,65 2,73 -2,91 

    5,13 6,78 6,67 1,54 
     2,36 4,39 9,20 6,84 
     

  10,42 15,91 13,71 3,29 

 6,89 6,43 8,08 1,19 
   0,89 0,90 1,49 0,60 

   ,    17,09 12,92 14,19 -2,90 

Таблиця 3. Структура інвестицій в основний капітал в Україні за видами
промислової діяльності, %

Джерело: Статистичний щорічник України (табл. 9.11)
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рюють найбільше доданої вартості,
між технологічно застарілими та
інноваційними — продовжують сут�
тєво впливати на ефективність націо�
нальної економіки.

На низьку ефективність інвести�
ційної політики України вказує ди�
наміка оновлення основних засобів
у вітчизняній економіці. Відтак сут�
тєвою проблемою економіки Украї�
ни залишається технічна та техноло�
гічна відсталість від економічно роз�
винених країн. Сучасний рівень кое�
фіцієнта уведення нових основних

засобів в економіці України стано�
вить 3,6—6,2 % за рік, що може за�
безпечити повне оновлення виробни�
чого апарату економіки лише через
25—30 років. Для порівняння в еко�
номічно розвинутих країнах термін
оновлення становить 10—12 років.
Таким чином, в Україні не відбу�
вається прискореного покращення
технічного і технологічного стану
виробництва, що негативно впливає
на конкурентоспроможність вітчиз�
няної економіки.

Внаслідок суттєвого браку інве�

стицій на модернізацію вітчизняної
економіки, в Україні надалі підви�
щується рівень зношеності основних
засобів, що вкрай негативно впливає
на ефективність економічних про�
цесів. Дані таблиці 3 демонструють
негативну тенденцію підвищення
рівня зношеності основних засобів
практично у всіх видах економічної
діяльності в Україні.

В період з 2000 р. по 2007 р. рівень
зношеності основних засобів в еко�
номіці України зріс з 43,7 % до 52,6
% або на 8,9 в.п. Значно зріс рівень
зношеності основних засобів у про�
мисловості (на 10,2 в.п. в 2007 р. по�
рівняно з 2000 р.) та в галузі освіти
(на 16,9 в.п. в 2007 р. порівняно з 2000
р.). Тобто, більше ніж половина ос�
новних засобів в економіці України
є застарілими, а відтак менше ніж 50
% є придатними до випуску конку�
рентоспроможної продукції.

Провідним фактором у подо�
ланні технічної та технологічної
відсталості України є активізація
інноваційної діяльності. Але, на
жаль, ставши на шлях інноваційного
розвитку, економіка України харак�
теризується низькими показниками
інноваційності. На нашу думку, ос�
новну роль у зниженні інноваційної
активності вітчизняних підприємств
відіграє фінансовий чинник. Кризові
явища в економіці України, що пов'я�
зані з економічними перетворення�
ми 1990�х років спричинили різке
падіння виробництва, високі темпи
інфляції та катастрофічне зниження
платоспроможності.

ВИСНОВКИ
Таким чином, недостатні обся�

ги інвестицій у реальний сектор еко�
номіки України при сьогоденній
віковій, технологічній та галузевій
структурі основного капіталу нега�
тивно впливають на структуру еко�
номічного зростання. В Україні
відбувається обмеження подальшо�
го економічного розвитку, внаслі�
док зменшення питомої ваги інвес�
тицій в основний капітал, як голов�
ного чинника оновлення та струк�
турних змін реального сектору еко�
номіки.
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Рис. 1. Динаміка структури промисловості України за обсягом реалізації та
інвестиціями в основний капітал

Джерело: Статистичний щорічник України

Таблиця 4. Рівень зношеності основних засобів в Україні за видами
економічної діяльності

Джерело: Статистичний щорічник України (табл. 6.8)


