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ВПЛИВ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ НА  
ІНВЕСТИЦІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ 

 
Інвестиційна діяльність є довгостроковим вкладенням та 

характеризується високим рівнем невизначеності й ризиків. Для мінімізації 
останніх необхідно систематично відстежувати інвестиційні процеси в 
країні, особливо за умов нестабільної економічної й політичної ситуації [1, 
с. 102]. 

Згідно останніх даних за І квартал 2010 року освоєно 26,1 млрд. грн.. 
капітальних інвестицій. Обсяг інвестицій у основний капітал за цей період 
порівняно з відповідним періодом 2009-го зменшився на 12,5 % і 
становить 24,0 млрд. грн., тобто зниження обсягів інвестицій триває [3]. 

Слід зазначити, що інвестиційні процеси багато в чому залежать від 
структури джерел фінансування. Основу інвестицій у основний капітал за 
джерелами фінансування становлять власні кошти підприємств і 
організацій. Спостерігається тенденція, що до 2004 року включно, їх 
частка перевищувала 60 %. Починаючи з 2005 року вона стала поступово 
знижуватися, а у 2005–2008 роках дорівнювала 56–58 %, а у 2009-му 
зросла до 63,3 % [3]. 

Із погіршенням економічної ситуації у 2009-му у два рази 
скоротились обсяги інвестицій у основний капітал за рахунок коштів 
населення на індивідуальне житлове будівництво та на будівництво 
власних квартир, а їх частка у структурі джерел фінансування – на 0,9 % та 
1,45 % відповідно. Тоді як у період 2002–2008 років відбувався їх стрімкий 
розвиток: у 2008-му обсяг таких інвестицій становив понад 20 000 млн. 
грн., тобто більш ніж у сім разів перевищив цей показник у 2002 році та на 
35 % – у 2007-му [3]. 

За інформацією Міністерства економіки України за І квартал 2010 
року у вітчизняну економіку іноземними інвесторами здійснено 717,1 млн. 
дол. США прямих інвестицій, що на 39% менше ніж за відповідний період 
2009-го. 

Таким чином, кризовий стан української економіки насторожує 
іноземних інвесторів внаслідок зростання ризиків, а без фінансового 
вливання досягти економічного зростання майже неможливо [3]. 

За підсумком 2009 року як кризову можна охарактеризувати і 
внутрішню інвестиційну діяльність. В Україні відбувається абсолютне й 
відносне зменшення інвестиційних ресурсів. Внаслідок недостатнього 
інвестування поглиблюються негативні економічні процеси, оскільки 
промисловість, будівництво, наука, фінансова діяльність, державне 
управління та інші сфери недотримують необхідних ресурсів для 
впровадження нових технологій, інновацій, тобто для інтенсивного 



розвитку. Все це спричиняє уповільнення темпів зростання виробництва й 
навіть його падіння, зниження ВВП [2] 

Підсумовуючи викладене, слід зазначити, що до початку кризи в 
Україні протягом семи років спостерігався динамічний розвиток 
інвестиційних процесів, стійка тенденція до збільшення капітальних 
інвестицій, у тому числі в основний капітал, підвищення частки інвестицій 
у ВВП, позитивні зрушення у структурі надходження інвестицій, 
зростання обсягів вкладень за рахунок іноземних інвесторів. 

В цілому, на загальнодержавному рівні слід розробити програми 
виходу із кризи для поступового зростання, яке буде сприяти підвищенню 
ефективності державної інвестиційної політики. 

 
Список використаних джерел: 

1. Вербицька Ю. М. Інвестиційно-інноваційна діяльність як чинник 
соціально-економічного регіону //Актуальні проблеми економіки. – 
2007. – № 8 (74). – С. 101–105. 

2. Дуда С. Т., Клепкова Ю. Б. Проблеми зростання ефективності 
використання іноземних інвестицій: // [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу:http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/nvnltru/ 

3. Інвестиції та будівельна діяльність: : // [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://ukrstat.gov.ua  

 


