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ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 
ІНВЕСТИЦІЙНОГО РИНКУ В УКРАЇНІ 

Анотація. Стаття присвячена проблемі функціонування інвестиційного ринку України та напрямкам 
покращення інвестиційного клімату у державі. 
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Постановка проблеми. Досягнення стабільно-
го соціально-економічного розвитку в Україні 
потребує нарощування інвестиційних ресурсів, 
послідовного збільшення частки капітальних вкла-
день у ВВП, поліпшення структури інвестиційних 
джерел та оптимізації напрямів їх вкладення. У 
сучасних умовах інвестиції виступають найважли-
вішим засобом забезпечення умов виходу з еконо-
мічної кризи, також є важелем структурних зру-
шень у народному господарстві, зростання тех-
нічного прогресу, підвищення якісних показників 
господарської діяльності на мікро- і макрорівнях. 
Активізація інвестиційного процесу є одним із 
надійніших механізмів соціально-економічних 
перетворень у державі. Перехід економіки Украї-
ни до стійкого зростання потребує істотного по-
глиблення інституційних реформ та суттєвої 
трансформації структурно-інвестиційної політики. 

Слід сказати, що на сьогодні Україна має вкрай 
несприятливий інвестиційний клімат. Основними 
проблемами є: обтяжливі процедури відкриття 
бізнесу, ненадійний захист інвесторів та недостатній 
розвиток приватних організацій і низькі стандарти 
корпоративного управління. Також постає пробле-
ма забезпечення: стабільного економічного зрос-
тання та структурних зрушень у національній еко-
номіці. Ще одним негативним фактором неспри-
ятливості інвестиційного клімату є те, що сукупний 
державний і корпоративний борг України щорік 
зростає. Така ситуація лякає іноземного інвестора. 
Як свідчить офіційна періодика, Україна знаходить-
ся на 70 місці із 82 держав у світі за рівнем підпри-
ємницької привабливості і на 139 місці із 178 країн 
світу за простотою ведення бізнесу. Тому проблема 
функціонування інвестиційного ринку в Україні є 
надзвичайно актуальною, а в особливості створен-
ня сприятливого інвестиційного клімату. 

Аналіз останніх публікацій. Названі проблеми 
досліджували й аналізували такі науковці: О. О. Ка-

хович розглядав особливості формування структур-
но-інвестиційної політики України; К. Паливода 
досліджував грошовий обіг як гальмо інвестиційної 
активності в Україні; Р. Р. Гудима аналізував стан 
інвестиційного клімату; В. С. Кравчук досліджував 
інвестиційний ринок та його проблеми розвитку; 
С. Рум’янцева визначала місце України на інвести-
ційному ринку; Р. В. Попельнюхові проводив аналіз 
інвестиційного клімату в Україні і т. д. 

Метою статті є дослідження інвестиційного 
ринку в Україні на сучасному етапі його розвит-
ку. Виявлення напрямків його реформування та 
поліпшення інвестиційного клімату. 

Виклад основного матеріалу. До 2009 р. при-
плив іноземного капіталу в економіку Україну мав 
позитивну динаміку. За останні 5 років середньо-
річні темпи приросту іноземного капіталу стано-
вили приблизно 25 %. Разом з тим високий ступінь 
корупції, непрозорість, складність і непередбачу-
ваність оподаткування, недружній діловий та інве-
стиційний клімат значно знижували інтерес до 
України з боку іноземних інвесторів, задовольня-
ючи необхідну потребу в інвестиційних ресурсах 
менше ніж на 50 %. У свою чергу, світова фінан-
сова криза для інвестиційного ринку України ста-
ла додатковим чинником втрат. У 2009 р. інвести-
ційний ринок України характеризувався різким па-
дінням, в основі якого лежить відтік іноземних 
інвестицій портфельних інвесторів, а також кре-
дитних ресурсів. У 2010 р. продовжується падіння 
припливу іноземних інвестицій в економіку Украї-
ну. За 1 півріччя 2010 р. в економіку України було 
вкладено 496 млн. дол. США, що становить лише 
21 % від рівня аналогічного періоду 2009 р. При 
цьому велика частина інвестицій була спрямова-
на з Росії, Кіпру та Казахстану; західні інвестори 
продовжують прохолодно ставитися до можливо-
стей інвестування в Україні, аж до вивезення інве-
стицій і виходу з українського ринку. Такий при-
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клад наслідували страхові компанії Ageas Group 
(Fortis Group), ING, Generali PPF-. Також відомі 
й інші компанії, які вже покинули або розгляда-
ють можливість виходу зі своїх проектів в Україні: 
Germanos, «МАІР», О’кей, IKEA, Renaissance 
Partners Investment Limited, Action S. А., Heliopark 
Group, Energopol-Poludnie, Stroer, Вестер, Патер-
сон, ПІК, Астромед та інші [1]. 

Галузевий аналіз припливу ПІІ в економіку 
України в 2010 р. свідчить про зростання інвес-
тицій у наступних галузях: металургія, будівниц-
тво, торгівля, фінансова діяльність; у той же час 
чистий відтік інвестицій був зафіксований у на-
ступних галузях: сільське господарство, харчова 
промисловість, хімічна промисловість, машино-
будування, готелі і ресторани. 

Один із великих одержувачів прямих інозем-
них інвестицій в Україну в цьому році — бан-
ківська система. На цей сектор економіки було 
витрачено 34 % всіх ПІІ за три квартали поточ-
ного року [2]. Іноземні інвестиції у банківський 
сектор — важлива частина прямих інвестицій, 
тільки от у 2010-у вони якісно відрізняються від 
капіталовкладень минулих років. 

По-перше, нинішні інвестиції в банки — це 
поповнення капіталу діючих українських банків 
їхніми закордонними материнськими компаніями. 

По-друге, обсяг прямих інвестицій у банки 
насправді мізерний: до кризи банківська система 
щорічно отримувала по $ 2–3 млрд. за рахунок 
великих покупок [3]. 

Інша частина прямих інвестицій, що надхо-
дять в Україну в цьому році (близько 60 %), — це 
фактично повернення грошей з офшорів (згадає-
мо, що левова частка прямих інвестицій прихо-
дить із Кіпру). Приватизація у 2010 році прова-
лилась: обсяг угод склав тільки 588 млн. грн., або 
9,3 % від плану. Іноземці у приватизації практич-
но не брали участі. Портфельні інвестиції в Ук-
раїні в 2010-му мізерні: $ 70 млн. за перші три 
квартали. У 2009 році надходження інвестицій теж 
було невеликим — $ 99 млн. за весь рік. У 2006– 
2007 рр. обсяг портфельних вкладень був значно 
більшим: $ 3,5–5 млрд. щороку [4]. 

У січні-вересні 2010 р. в економіку України 
іноземними інвесторами вкладено 3423,2 млн. дол. 
США прямих інвестицій. З країн ЄС надійшло 
2552,4 млн. дол. (74,6 % загального обсягу), з країн 
СНД — 492,7 млн. дол. (14,4 %), з інших країн 
світу— 378,1 млн. дол. (11,0 %). У той же час капі-
тал нерезидентів зменшився на 628,1 млн. дол. [5]. 

Інвестування здійснювалось переважно у виг-
ляді грошових внесків, які становили 3186,1 млн. 
дол. (93,1 % вкладеного обсягу), та внесків у формі 
рухомого і нерухомого майна — 194,5 млн. дол. 
(5,7 %). Приріст сукупного обсягу іноземного ка-
піталу в економіці країни, з урахуванням його 
переоцінки, утрат, курсової різниці тощо, за 9 
місяців 2010 р. становив 2546,7 млн. дол. [6]. 

Зросли обсяги капіталу з Кіпру — на 620,5 
млн. дол., Швеції — на 456,4 млн. дол., Німеччи-
ни — на 404,1 млн. дол., Російської Федерації — 
на 392,3 млн. дол., Нідерландів — на 128,5 млн. 
дол., Люксембургу — на 121,8 млн. дол. і Фран-
ції — на 121,0 млн. дол. За рахунок продажу ка-
піталу нерезидентам інших країн і вилучення 
інвестицій зменшились обсяги капіталу інвес-
торів зі Сполучених Штатів Америки на 88,8 млн. 
дол., капітал інвесторів з Ісландії зменшився на 
29,3 млн. дол. за рахунок продажу капіталу нере-
зидентам інших країн і на 21,6 млн. дол. за раху-
нок вилучення капіталу та курсової різниці — 
інвесторів зі Сполученого Королівства [7]. 

Приріст іноземного капіталу спостерігався на 
підприємствах, що здійснюють фінансову діяль-
ність, у сумі 1684,3 млн. дол., торгівлю, ремонт 
автомобілів, побутових виробів і предметів особи-
стого вжитку, – 237,6 млн. дол. та операції з неру-
хомим майном, оренду, інжиніринг і надання по-
слуг підприємцям, – 215,7 млн. дол. (рис. 1) [8]. 

Рис. 1. Прямі іноземні інвестиції в Україну 
наростаючим підсумком, млн. дол. США. 

Джерело: Державний комітет статистики [9] 

Загальний обсяг прямих іноземних інвес-
тицій, унесених в Україну, на 1 жовтня 2010 р. 
склав 42511,9 млн. дол., що на 6,4 % більше об-
сягів інвестицій на початок 2010 р., та в розрахун-
ку на одну особу становив 926,7 дол. [10]. 

Інвестиції надійшли зі 124 країн світу, що на-
ведено у рис. 2. До десятки основних країн-інвес-
торів, на які припадає майже 82 % загального обся-
гу прямих інвестицій, входять: Кіпр — 9579,1 млн. 
дол., Німеччина — 7005,7 млн. дол., Нідерланди — 
4082,7 млн. дол., Російська Федерація — 2956,3 млн. 
дол., Австрія — 2667,3 млн. дол., Сполучене Коро-
лівство — 2284,7 млн. дол., Франція — 1751,6 млн. 
дол., Швеція — 1732,2 млн. дол., Віргінські Остро-
ви, Британські — 1425,5 млн. дол. та Сполучені 
Штати Америки — 1218,4 млн. дол. [11]. 

На підприємствах промисловості зосередже-
но 13487,5 млн. дол. (31,7 % загального обсягу 
прямих інвестицій в Україну), у т. ч. переробної — 
12026,1 млн. дол. та добувної — 1129,0 млн. дол. 
Серед галузей переробної промисловості у мета-
лургійне виробництво та виробництво готових 
металевих виробів унесено 5656,5 млн. дол. пря-
мих інвестицій, у виробництво харчових продуктів, 
напоїв і тютюнових виробів — 1840,4 млн. дол., 
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Рис. 2. Розподіл прямих інвестицій в Україну
за основними країнамиінвесторами

(у % до загального обсягу).
Джерело: Державний комітет статистики [12]

хімічну та нафтохімічну промисловість — 1192,7 
млн. дол., машинобудування — 1155,5 млн. дол., 
виробництво іншої неметалевої мінеральної про-
дукції — 802,2 млн. дол. У фінансових установах 
акумульовано 14115,4 млн. дол. (33,2 %) прямих 
інвестицій, на підприємствах торгівлі, ремонту 
автомобілів, побутових виробів та предметів осо-
бистого вжитку — 4534,9 млн. дол. (10,7 %), в 
організаціях, що здійснюють операції з нерухомим 
майном, оренду, інжиніринг та надання послуг 
підприємцям, — 4454,6 млн. дол. (10,5 %) [13]. 

Сума кредитів і позик, отриманих підприєм-
ствами України від прямих інвесторів, на 1 жов-
тня 2010 р. становила 5912,5 млн. дол. Найбіль-
ше їх надійшло з Кіпру — 2062,7 млн. дол., Німеч-
чини — 718,4 млн. дол., Нідерландів — 586,1 млн. 
дол., Сполученого Королівства — 293,8 млн. дол., 
Австрії — 258,6 млн. дол. та Франції — 175,6 млн. 
дол. Загальний обсяг прямих іноземних інвес-
тицій, ураховуючи позичковий капітал, на 1 жов-
тня 2010 року становив 48424,4 млн. дол. [14]. 

У січні-вересні 2010 р. з України в економіку 
інших країн світу спрямовано 640,5 млн. дол. 
прямих інвестицій. Обсяг прямих інвестицій з 
України в економіку країн світу, з урахуванням 
його курсової різниці й утрат капіталу, на 1 жов-
тня 2010 року становив 6851,3 млн. дол. наведе-
но на рис. 3, у т. ч. у країни ЄС — 6538,5 млн. 
дол. (95,4 % загального обсягу), у країни СНД — 
217,5 млн. дол. (3,2 %), в інші країни світу — 95,3 
млн. дол. (1,4 %) [15]. 

Прямі інвестиції з України здійснено до 47 
країн світу, переважна їхня частка спрямована до 
Кіпру (92,8 %) — рис. 4. Сума кредитів і позик, на-
даних українськими резидентами підприємствам 
прямого інвестування, на 1 жовтня 2010 р. стано-
вила 129,0 млн. дол. Загальний обсяг прямих інве-
стицій в економіку країн світу, враховуючи позич-
ковий капітал, становив 6980,3 млн. дол. США [17]. 

Розглянемо більш детально поняття та струк-
туру інвестиційного ринку України. Згідно з виз-
наченням вітчизняних науковців, інвестиційний 
ринок — це сукупність економічних та правових 
відносин, що складаються між інвесторами та/або 
учасниками інвестиційної діяльності щодо інве-

Рис. 3. Прямі інвестиції з України, наростаючим
підсумком, млн. дол. США.

Джерело: Державний комітет статистики [16]

Рис. 4. Розподіл прямих інвестицій з України 
за основними країнами інвестування, у % до загального 
обсягу. Джерело: Державний комітет статистики [19] 

стиційних активів (корпоративних прав, фінан-
сових інструментів, основних засобів, нематері-
альних активів). Інвестиційний ринок також 
можна визначити як мережу інвестиційних інсти-
тутів, які реалізують контрактні відносини при 
операціях з інвестиційними активами через на-
дання інвестиційних послуг [18]. 

До таких інвестиційних інститутів, що існу-
ють в Україні, можна віднести: інвестиційні ком-
панії; інститути спільного інвестування; венчурні 
фонди; фонди прямого інвестування. 

1. Інвестиційні компанії в Україні де-юре 
відсутні (інвестиційними компаніями у засобах 
масової інформації називають або торговців цінни-
ми паперами, або компанії з управління активами). 
Ще існують інвестиційні компанії, створені відпо-
відно до Указу Президента України 19 лютого 1994 
року № 55/94, але вони мають юридичний статус 
торговців цінними паперами. Якщо порівняти ком-
плекс інвестиційних послуг, які можуть надавати 
інвестиційні компанії відповідно до Директиви 
2004/39/ЄС, то стає зрозуміло, що це справді тор-
говці цінними паперами, але з таким собі дилерсь-
ким нахилом, що працюють за свої кошти на пер-
винному і вторинному ринку, управляють портфе-
лем фінансових активів (коштів, цінних паперів, 
прав вимог боргу) індивідуального інвестора, здійс-
нюють професійне інвестиційне консультування, в 
тому числі на ринку злиттів та поглинань, тощо. Не-
банківські фінансові установи, що є торговцями 
цінних паперів з такими функціями, можуть нази-
вати себе інвестиційними компаніями. 
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2. Інститути спільного інвестування. Найбільш 
відомі й адаптовані до законодавства ЄС інвес-
тиційні інститути, що діють відповідно до Закону 
України «Про інститути спільного інвестування 
(корпоративні та пайові інвестиційні фонди)». На 
відміну від портфеля індивідуального інвестора, ІСІ 
являють собою портфель інвестиційних активів, до 
яких входять не тільки фінансові активи, але й 
нерухомість. Об’єктом регулювання є не стільки 
інститути спільного інвестування (до корпоратив-
них інвестиційних фондів застосовуються вимоги 
як до емітентів акцій відкритого акціонерного то-
вариства), скільки компанії з управління їхніми 
активами. Хоча вони і мають справу не тільки з 
цінними паперами, але все одно вважаються про-
фесійними учасниками ринку цінних паперів. 

3. Венчурні фонди. Відповідно до законодав-
ства України «венчурний фонд — недиверсифі-
кований ІСІ закритого типу, який здійснює вик-
лючно приватне (закрите) розміщення цінних 
паперів ІСІ серед юридичних осіб та фізичних 
осіб». Тобто венчурний фонд є інститутом 
спільного інвестування, активами якого управляє 
компанія з управління активами. 

Основні умови функціонування фондів вен-
чурного капіталу: 

— рішення про інвестування приймають самі 
інвестори через Наглядову раду; 

— фонд має управляючу компанію (Managing 
Company), яка відповідає за пошук об’єктів інве-
стування, супроводження інвестицій та збільшен-
ня капіталізації фонду; 

— інвестування здійснюється у корпоративні 
права (акції та частки господарських товариств), 
права інтелектуальної власності та майнові пра-
ва (ноу-хау, тощо); 

— існування фонду обмежене, активи фонду 
під час його існування не можуть бути продані, а 
продаються тільки після закінчення терміну існу-
вання (як правило, 7–10 років) [20]. 

4. Фонди прямого інвестування. В Україні 
немає законодавчого визначення фондів прямо-
го інвестування, хоча на практиці вони існують. 
У міжнародній практиці термін «фонди прямого 
інвестування» застосовується по відношенню до 
широкої групи фондів, які надають капітал на 
договірній основі приватним бізнес-одиницям. 
При цьому до фондів прямого інвестування за-
звичай відносять: фонди венчурного капіталу, 
хедж-фонди, фонди росту, фонди викупу конт-
рольного пакету за допомогою фінансового леве-
риджу (LBO), інфраструктурні фонди. 

Виходячи зі структури інвестиційного ринку 
України, можна зробити висновок, що існують дві 
групи факторів, які впливають на обсяг інозем-
них інвестицій в українську економіку, з одного 
боку, факторами, що збільшують потік інвес-
тицій, з іншого — що стримують цей потік [21]. 
До перших можна віднести такі: 

— дешева та висококваліфікована робоча сила; 
— вигідне географічне розташування країни; 
— місткий ринок високоякісної й відносно 

недорогої сировини; 
— просторий і конкурентно необмежений 

для імпортерів ринок товарів; 
— значні промисловий та аграрний потенціали; 
— відсутність усталеної ринкової конкуренції 

серед товаровиробників. 
До факторів, які стримують приплив інвес-

тицій, належать такі: 
1) політична невизначеність; 
2) сильні бюрократичні традиції, що залиши-

лися Україні в спадок і гальмують реалізацію інве-
стиційних проектів; 

3) корумпованість органів влади, в тому числі 
і відповідальних за прийняття рішень у галузі 
іноземного інвестування; 

4) фактична відсутність спільної із західни-
ми країнами системи подання й обґрунтування 
ділових пропозицій, бізнес-планів, інвестиційних 
програм, їх практична невідповідність загально-
прийнятим світовим стандартам; 

5) надзвичайно високий рівень економічної 
злочинності та загальної криміналізації суспільства; 

6) економічні — відсутність високоефективно-
го та автономного недержавного сектора економіки; 

7) неплатоспроможність великої кількості 
українських підприємств; 

8) невисока купівельна спроможність насе-
лення України. 

Висновки та перспективи вирішення питання. 
Таким чином, проаналізувавши обсяги інвестицій 
в Україну та структуру інвестиційного ринку, 
можна визначити основні напрямки поліпшення 
інвестиційного клімату країни: 

— сприяння розвитку інвестиційної інфра-
структури; 

— формування сприятливого інвестиційного 
іміджу через організацію та участь у міжнародних 
виставках, ярмарках, інвестиційних проектах; 

— покращання інформаційного забезпечен-
ня іноземних інвесторів про потенційні можли-
вості інвестування; 

— підтримка малого підприємництва, створення 
конкурентного ринкового середовища, швидке реа-
гування на споживчі потреби і кон’юнктуру ринку; 

— сприяння розвитку фондового ринку з 
метою активізації участі іноземних інвесторів у 
процесах приватизації; 

— створення прозорого законодавчого поля 
інвестиційної діяльності в Україні; 

— зменшення бюрократичних перешкод 
учасникам інвестиційного ринку; 

— подолання корупції; 
— зниження рівня економічних злочинів; 
— забезпечення економічних свобод у державі. 
Проведене дослідження свідчить, що інвес-

тиційний ринок — це складна економічна кате-

120 



Гроші, фінанси і кредит

горія, яка має певну структуру та механізм фун-
кціонування. В той же час на інвестиційний ри-
нок впливають безліч факторів, що визначають 
подальший його розвиток. Особливості розвитку 
українського інвестиційного ринку полягають у 
недостатності інвестиційних інститутів та визна-
чаються високою ризикованістю. 
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УДК 336.01.75 Г. О. Дорошенко 

ОСНОВНІ ОРІЄНТИРИ ДОВГОСТРОКОВОГО РОЗВИТКУ 
БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 

Анотація. У статті аналізується сучасний стан банківської системи України та сконцентровані у цьому 
секторі тенденції, які несуть потенційну загрозу не тільки для банківської системи, а й мають макроеко
номічне значення. На підставі цього аналізу зроблено висновки про необхідність створення концепції пріори
тетного розвитку національного банківського капіталу та зниження рівня доларизації економіки країни. 

Ключові слова: банки з іноземним капіталом, регулятивний капітал, ризики, адекватність капіталу, 
національні інтереси, середні і малі банки. 

Summary. In the article the presentday state of the Ukrainian banking system and as well as the tendencies 
concentrated in this field, which not only threaten the banking system, but are of macroeconomic value, have been 
analyzed. On the basis of the above analysis conclusions on the necessity to create a concept of priority development 
of the national banking capital and decrease of the country’s economy dollarization level have been made. 

Key words: banks with a foreign capital, risks, adequacy of capital, national interests, middle and small banks. 

Постановка проблеми. Жорсткі умови сьогоден- функціонування фінансового сектора, і провідні 
ня змушують увесь світ готуватися до нових умов країни вже схвалили початок глобальної реформи, 
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