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У статті розглянуто зовнішні детермінанти впливу на 
інвестиційну активність суб’єктів господарювання, ви-
світлено основні проблеми підвищення інвестиційної ак-
тивності. Уточнено сутнісні характеристики категорії 
інвестиційна активність, яка залежить від дії чинників 
макрорівня та мікрорівня. Доведено, що зовнішні де-
термінанти впливу на інвестиційну привабливість слід 
аналізувати за двома напрямками: інвестиційного та 
фінансового забезпечення. З’ясовано можливості стра-
тегічного розвитку суб’єктів господарювання на основі 
індикаторів валового нагромадження основного капіталу 
та капітальних інвестицій на рівні країни та промисло-
вості. Детермінантами фінансового забезпечення виділе-
но прямі іноземні інвестиції та модель формування 
капіталу суб’єктами господарювання.  
Ключові слова: інвестиційна активність, індикатор, 
нагромадження основного капіталу, капітальні інве-
стиції, прямі іноземні інвестиції, капітал. 

 
 
Вступ. На сьогодні активізація інвестиційних 

процесів є однією з передумов економічного зрос-
тання в Україні. Тому проблеми дослідження су-
часних тенденцій інвестиційної активності та визна-
чення детермінант інвестиційної привабливості ак-
туальні як для економіки країни в цілому, так і для 
окремих суб’єктів господарювання. Втім, роль інве-
стиційної складової розвитку в реальному секторі 
економіки залишається незначною. Причинами 
низького рівня інвестиційної активності вітчизняних 
підприємств є зовнішні і внутрішні чинники: 
несприятливий інвестиційний клімат; недостатній 
рівень підтримки держави у співфінансуванні зна-
чущих інноваційно-інвестиційних проектів; неро-
звинутість інвестиційного та фондового ринків; об-
меженість внутрішніх джерел інвестування; високий 
рівень ризиків і невизначеності інвестиційних вкла-
день; низький рівень ефективності використання 

вкладеного капіталу; незначний обсяг інвестицій в 
основний капітал, що є безпосередньою загрозою 
інноваційному розвитку національної економіки. У 
цьому зв'язку, насамперед, потребують вирішення 
такі питання, як: визначення ключових факторів 
впливу на інвестиційну активність суб’єктів госпо-
дарювання та виявлення готовності суб’єктів госпо-
дарювання акумулювати фінансові ресурси для ін-
вестиційних вкладень. Для умов вітчизняної еко-
номіки необхідним є обґрунтування індикаторів, за 
допомогою яких можна спрогнозувати тенденції ін-
вестиційної активності суб’єктів господарювання. 

Проблеми підвищення інвестиційної активності 
за різними рівнями економіки є об’єктом уваги ба-
гатьох науковців: Богдан І. [1], Бондар І., Даниленко 
А., Жаліло Я., Затонацька Т., Касич А.О. [2], Майо-
рова Т. [3], Малютін О., Гладка У., Савлук О. [4], 
Сімків Л. [5], Щербань О. [6], Щерба А. [7]. 

Сімків Л.Є. [5] розглядає інвестиційну актив-
ність на рівні регіонів, акцентує увагу на тому, що 
«основними причинами недостатньої інвестиційної 
активності в регіонах України є складний процес 
входження іноземних інвестицій в країну, від-
сутність дієвих реформ, втручання уряду в роботу 
приватного бізнесу, високий рівень корупції та 
значні адміністративні перешкоди для розвитку ін-
вестиційної діяльності; військовий конфлікт на 
сході України». Щерба А.О. [7]. констатує, що інве-
стиційна активність формується під впливом 
політичних, економічних, юридичних, соціальних, 
що визначають умови інвестиційної діяльності та 
ступінь ризику інвестицій. Інвестиційна активність 
залежить від нагромадження основного капіталу. 
Богдан І. В. [1]. розглядає проблематику прогно-
зування накопичення капіталу та обґрунтовує си-
стему показників для дослідження факторних 
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взаємозв’язків і прогнозування секторного розрізу 
нагромадження основного капіталу економіки. В до-
слідженні Касич А.О., Анурової-Приходько І.О. [2] 
висвітлені прямі іноземні інвестиції я основний 
важіль впливу на макроекономічну ситуацію в 
країні, проаналізовано інвестиційну привабливість 
України та інвестиційний потенціал.  

Проте, є невирішені питання, які пов’язані з дис-
кусійністю поняття «інвестиційна активність», 
необхідністю дослідження впливу макро- і мікрое-
кономічних факторів на інвестиційну активність 
суб’єктів господарювання. 

Метою роботи є визначення теоретичного 
підґрунтя визначення детермінант впливу на інве-
стиційну активність суб’єктів господарювання, 
обґрунтування ключових індикаторів, які дають 
змогу виявляти тенденції впливу зовнішнього сере-
довища на інвестиційну активність суб’єктів госпо-
дарювання.  

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Аналіз наукових праць, присвячений проблемам інве-
стиційної діяльності в країні, свідчить про викори-
стання дослідниками досить широкого ряду по-
нять, пов’язаних з інвестиційною активністю 
суб’єктів господарювання. Тому першочерговим за-
вданням є формування уявлення про сутність дано-
го поняття, його основні змістовні характеристи-
ки. Її рішення припускає ідентифікацію існуючих 
підходів до визначення інвестиційної активності на 
різних рівнях, узагальнення і систематизацію точок 
зору, виявлення притаманних їм позитивних мо-
ментів і обмежень. 

Сутнісними характеристики інвестиційної ак-
тивності є: 

1. Сукупність інвестиційних потоків унаслідок 
здійснення інвестиційної діяльності [4, с. 243]. Вона 
є результатом складної динамічної взаємодії, що є 
відображає реалізацію інвестиційних можливостей 
та ймовірність досягнення мети інвестиційної 
діяльності. [7, 8, 9].  

2. Інтенсивність процесів інвестування, яка 
враховує ресурсні та реалізовані інвестиційні 
можливості економічної системи [3], 
характеризується обсягами та темпами залучення 
інвестицій [10]. 

3. Забезпечення фінансовими ресурсами - 
сукупність власних фінансових можливостей і 
можливість залучення зовнішніх. [6,7] 

Виокремлені сутнісні ознаки є підґрунтям для 
визначення детермінант впливу на інвестиційну ак-
тивність суб’єктів господарювання. На основі уза-
гальнення емпіричних досліджень визначено інди-
катори, які надають можливість оцінювати вплив 
зовнішніх факторів та тенденції інвестиційної ак-
тивності з позиції інвестиційного та фінансового за-
безпечення.  

Відправною точкою є ідентифікація тенденцій 
та змін у інвестиційному забезпеченні на рівні еко-
номіки країни. Спостереження за тенденціями ВВП, 
валового нагромадження основного капіталу, 
капітальних інвестицій надало встановити існування 
взаємозв’язку між ключовим макрофінансовим 
індикатором ВВП та диспропорціями інвестиційно-
го забезпечення. На рис. 1 наведено структура інве-
стиційного забезпечення у форматі ВВП, валового 
нагромадження капіталу, його частки в ВВП, а та-
кож нормативне значення валового нагромадження 
капіталу з позиції інвестиційно-інноваційної безпе-
ки [11]. 

 

 
Рис. 1. Взаємозв’язок ВВП та валового нагромадження капіталу 
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Таблиця 1 

Індикатори інвестиційного забезпечення в Україні 

Показник 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
ВВП, млрд. грн. 1465,2 1586,92 1988,54 2385,37 2983,88 3558,71 
Капітальні інвестиції, млрд. грн. 249,87 219,42 273,12 359,22 448,46 578,73 
Капітальні інвестиції, % до ВВП 17,05 13,83 13,73 15,06 15,03 16,26 
Капітальні інвестиції промисло-
вості, млрд. грн. 

97,57 86,24 87,66 117,75 143,30 199,9 

Капітальні інвестиції промисло-
вості, % до ВВП 

6,66 5,43 4,41 4,94 4,8 5,62 

 
Важливим є довготривала тенденція до 

збільшення ВВП. Упродовж досліджувано-
го періоду ВВП збільшився з 1404669 млн. 
грн. у 2012 р. до 3558706  млн. грн. у 2018 р., 
тобто у 2,5 рази. За даними Держкомстату [12] 
приріст даного показника у 2012 р. склав 8,05%, у 
2013 р. – 4,31%), у 2014 р. – 8,31%, у 2015 р. – 
25,31%, у 2016 р. – 19,96%, у 2017 р. – 25,09%, у 
2018 р. – 28 %. Таким чином, спостерігається зрос-
тання обсягів ВВП за аналізований період зі спада-
ми його темпів у 2013 та 2016 роках та зростанням у 
2015 р., 2017 р. та у 2018 р. Зростання ВВП в 
Україні за останні п’ять років обумовлено, в першу 
чергу, внаслідок збільшення середнього рівня цін. 

На макроекономічному рівні узагальнюючу ха-
рактеристику інвестиційної діяльності в країні 
віддзеркалюють показники поділу ВВП за кате-
горіями кінцевого використання, зокрема, інве-
стиційна активність пов’язана з валовим нагромад-
женням основного капіталу, що відображає вкла-
дення коштів у матеріальні та нематеріальні активи 
суб’єктів господарювання. За аналізований період 
цій показник мав переважну тенденцію до збіль-
шення у  2015 р. – 20,1%, у 2016 р. – 36,85%, у 2017 
р. – 29,48%, у 2018 р. – 28 % [12]. 

Для реалізації моделі інноваційного розвитку 
економіки індикатор частки валового нагромаджен-
ня основного капіталу в ВВП повинен бути більш 
ніж 25% [11]. За частки нагромадження, меншої ніж 
18% ВВП існує загроза інвестиційно-інноваційної 
безпеки країни. Валове нагромадження основного 
капіталу в структурі ВВП має низький рівень та 
простежувалася тенденція до зниження показника у 
2012-2015 роках від 18,99 до 13,55%, позитивний 
тренд у 2016-2019 роках від 15,46% і 17% 
відповідно. Аномально низька частка валового 
нагромадження основного капіталу відносно ВВП, 
яка нижче критичного рівня, спричинила зниження 
фінансового потенціалу для майбутніх капітальних 
вкладень.  

Для визначення можливостей розвитку 
суб’єктів господарювання були використані показ-
ники відношення капітальних інвестицій в цілому 
по економіці та промисловості до ВВП (табл. 1). 

Індикатор капітальні інвестиції у ВВП дозволяє 
визначити основу для підвищення конкурентоспро-
можності та ринкової вартості суб’єктів господа-
рювання. Нарощування обсягів капітальних інве-
стицій та їх частки у ВВП впродовж чотирьох 

останніх років пов’язане з високою активністю віт-
чизняних інвесторів. Негативною тенденцію було 
скорочення інвестицій у 2013-2015 рр. обумовлено 
поглибленням економічної кризи, в результаті мак-
роекономічної та збройного конфлікту на сході 
країни. На думку науковців фаза кризи в Україні 
розпочалась у 2012 р. і була пов’язана зі сировин-
ною рецесією, яка спричинила падіння ВВП, бюд-
жетні проблеми та девальвацію гривні у 2014–2015 
рр. Починаючи з 2017 року відновилась тенденція 
до збільшення частки капітальних інвестицій про-
мисловості у ВВП. Зростання інвестиційної актив-
ності підприємствами промисловості пояснюється 
відновленням відносної макроекономічної стабіль-
ності, активізації кредитної діяльності банків, змен-
шення інвестиційних ризиків та підвищення інве-
стиційної привабливості країни.  

Аналіз капітальних інвестицій за регіонами 
України у 2012-2018 роках свідчить про наявність 
диспропорцій, найбільша частка припадає на м. Київ 
(28,1-34,6%), Дніпропетровську (8,2-10,4%), Київсь-
ку (7,03-9,3%), Львівську (63,9-5,4%), Одеську (3,7-
5,4%), Харківську (3,7-5,4%) області, тоді як най-
менші розміри інвестиційних потоків притаманні 
Чернівецькій (0,6%), Луганській (0,56%), Закар-
патській (1,3%) областях [12]. 

Спостерігається суттєва диференціація темпів 
зміни капітальних інвестицій  в регіональному ас-
пекті. Впродовж 2013-2014 років спостерігається 
зниження інвестиційної активності у всіх регіонах,  
крім: у 2013 році Луганської (збільшення освоєння 
капітальних інвестицій на 38%), Миколаївської 
(+6,66%); у 2014 році крім Івано-Франківської (зро-
стання на 42,53% %) і Хмельницької (на 12,12%) об-
ластей. Більш високі темпи освоєння капітальних 
інвестицій у 2018 році демонструють Донецька 
(56,23%), Вінницька (50,09%), м. Київ (47.24%), 
Дніпропетровська (40,51%)  області. Найменші 
темпі зміни капітальних інвестицій продемон-
стрували Миколаївська (-9,65), Луганська (-3,32%), 
Івано-франківська (-3,24%), Кіровоградська (-1,9%) 
області [12]. 

Значним чином на інвестиційну активність 
суб’єктів господарювання впливає наявність фінан-
сових ресурсів. Тому доцільним є розглянути інди-
катори прямих іноземних інвестицій, які віддзерка-
люють стратегічні рішення держави щодо залучення 
коштів іноземних інвесторів.  

Динаміка надходжень прямих іноземних інве-
стицій впродовж 2014-2016 років характеризувалася 
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стрімким падінням обсягу залучених інвестицій з 
53704 млн. дол. у 2013 р. до 31230,3 млн. дол. на 
кінець 2016 р. (рис. 2). Це пов’язано із конфліктної 
ситуацією на сході країни  в поєднанні з деваль-
вацією гривні та зростанню тарифів на електрое-
нергію і газ. З 2017 року спостерігається позитивна 
динаміка щодо збільшення обсягу прямих іноземних 
інвестицій, що означає повернення довіри з боку ін-
весторів. 

На початок 2018 року найвагоміші обсяги над-
ходжень прямих інвестицій були спрямовані до 
суб’єктів господарювання, що здійснюють фінансо-
ву та страхову діяльність – 11,2%, операції з неру-
хомістю – 12%, оптову торгівлю 15,7% та підприєм-
ства промисловості – 33,3 %. Для порівняння у 2016 
році найбільші обсяги надходжень прямих інве-
стицій були спрямовані в фінансову та страхову 
діяльність – 33,1% та підприємств промисловості – 
30,1 %. До основних країн-інвесторів у 2018 році 
належали Кіпр – 28,9 %, Нідерланди – 21%, Велика 
Британія – 6,2%, Німеччина – 5,2%,  і Швейцарія – 
4,8% [12]. Найбільші інвестиції надійшли з Кіпру, 
який є основною офшорною зоною.  

Динаміка розміщення прямих іноземних інве-
стицій в регіонах України не є постійною та значно 
коливається. Зокрема, найбільшу частину прямих 
інвестицій у 2013 році було залучено у регіони із 
найбільшим рівнем виробництва – у м. Київ 
(23998,6 млн. дол.), а також у Дніпропетровську 
(9880,1) та Донецьку (3566,7 млн. дол.) області. 
Найменші вкладення у 2013 році спостерігалися у 
Тернопільській (63,9 млн. дол.), Чернівецькій 

(64,2млн. дол.) та Кіровоградській (90,9 млн. дол.) 
областях [12]. Найбільш пріоритетними у 2018 р. 
були: м. Київ, Дніпропетровська, Київська, Одеська 
та Донецька області, найгірша ситуація з іноземни-
ми інвестиціями – у Чернівецькій, Тернопільській, 
Рівненських областях. Високий показник інве-
стиційної привабливості м. Києва пояснюється його 
статусом фінансового центру країни, а диверсифіко-
ваність економіки міста дозволяє щороку залучати 
значні обсяги закордонних інвестицій. Лідируючі 
позиції Дніпропетровської та Донецької областей 
(до 2016 р.) пояснюються значними капіталовкла-
деннями у промислові об’єкти регіонів, яких не ви-
стачає в областях з найменшими вкладеннями. Роз-
мір прямих іноземних інвестицій свідчить про наяв-
ний економічний потенціал регіону. При цьому, 
найбільший відтік капіталу зафіксований з Донець-
кої області – 5939,6 млн. дол. у 2019 році. Це 94,4% 
усіх інвестицій, спрямованих з України за кордон. 
Загалом український бізнес виводить кошти в 45 
країн світу, проте понад 94,2% цих грошей спрямо-
вана на офшорний Кіпр. 

Інвестиційна активність суб’єктів господа-
рювання поряд із впливом макрофінансових чин-
ників залежить від типу моделі формування капіта-
лу підприємствами і придатності до акумуляції 
фінансових ресурсів та їх вкладення у перспективні 
напрями розвитку. Для аналізу структури капіталу 
суб’єктів господарювання було застосовано показ-
ники агрегованого балансу та індикатор боргової за-
лежності (табл. 2). 

 
 

 

Рис. 2. Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал) в Україну як індикатор інвестиційної активності 

Таблиця 2 

Структура капіталу суб’єктів господарювання України за 2013-2018 р.р. 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Власний капітал, млрд грн. 1950 1481 2289 2445 2459  2018 
Довгострокові зобов’язання, млрд. грн.  1071 1360 1668 1696 1731 1025  
Поточні  зобов’язання, млрд грн. 2689 3151 4114 5846 5769 3517 
Кредити банків, млрд. грн. 189 207 171 160 170 196 
в % до позикового капіталу  5,0 4,6 3,0 2,1 2,3 4,3 
Індикатор боргової залежності 1,93 3,05 2,53 3,08 3,05 2,25 
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Загальна структура капіталу суб’єктів господа-
рювання (рис. 3) в період 2013-2018 рр. свідчить про 
низький рівень власного капіталу, зокрема у 2014-
2017 рр. (25-28% всього капіталу). Така закономір-
ність відображає неоптимальне співвідношення з 
точки зору «золотого» правила фінансування і наяв-
ність дефіциту власних ресурсів. Скорочення пито-
мої ваги власного капіталу суб’єктів господарюван-
ня упродовж 2014–2017 рр. не компенсується креди-
тами банків. Кредитні позики банків надаються пе-
реважно підприємства зі швидким обігом капіталу, 
недостатньо забезпеченні кредитними ресурсами га-
лузі, які потребують інвестицій на порівняно трива-
ліші строки [13]. 

Значний вплив на зростання частки боргів кор-
поративного сектору чинить збільшення обсягів по-
точних зобов’язань, що обумовлює високе значення 
індикатора боргової залежності: 1,93 у 2013 р., 3,05 
у 2016 р., 2,25 у 2018 р. Отже, узагальнена структура 
капіталу є ризикованою – до 2018р. борги зростали 
швидше, ніж власний капітал. На думку науковців, 
причиною аномально високої частки поточних зо-
бов’язань є триваліші терміни погашення кредитор-
ської заборгованості, коли великі підприємства за-
ключають вигідні для себе договори з малими підп-
риємствами,  тобто малі підприємства кредитують 
великі, що є характерним і для розвинених країн 
[14].  

 

 

Рис. 3. Структура капіталу суб’єктів господарювання 

Таким чином, структура капіталу суб’єктів го-
сподарювання в України має такі особливості: 1) ви-
сокий рівень боргової залежності; 2) висока частка 
поточних зобов’язань, що не сприяє здійсненню ін-
вестиційної діяльності; 3)низька частка кредитів ба-
нків, які є основним джерелом формування капіталу 
у розвинутих країнах. 

Висновки. 1. Обґрунтовано, що інвестиційна 
активність суб’єктів господарювання виступає як 
об'єктивна характеристика, притаманна конкретно-
му підприємству і змінна під впливом множини 
чинників, що діють на макро-, та мікроекономічно-
му рівнях. Вона охоплює процеси залучення та ви-
користання інвестицій, формується під впливом 
фінансового ринку. З цієї позиції виокремлено 
зовнішні детермінанти впливу за двома напрямками: 
інвестиційного та фінансового забезпечення. 2. 

Аналіз  інвестиційного забезпечення у форматі 
ВВП, індикатора валового нагромадження основно-
го капіталу, капітальних інвестицій, частки 
капітальних інвестицій у ВВП дозволів виявити 
взаємозв’язок між ключовим макрофінансовим 
індикатором ВВП та диспропорціями інвестиційно-
го забезпечення. Валове нагромадження основного 
капіталу має лінійний зв’язок з ВВП. Це пояснюєть-
ся відтворювальними процесами капіталу, підтрим-
ка яких є необхідною умовою нагромадження. 
З’ясовано, що аномально низька частка валового 
нагромадження основного капіталу відносно ВВП, 
яка нижче критичного рівня, спричинила зниження 
фінансового потенціалу для майбутніх капітальних 
вкладень. Здійснення капітальних інвестицій в 
Україні за останні роки характеризується змінною 
динамікою: після скорочення інвестицій у 2013-2015 
р.р. з 2017 року відновилась тенденція до збільшен-
ня частки капітальних інвестицій промисловості у 
ВВП в результаті відновленням відносної макроеко-
номічної стабільності, активізації кредитної діяль-
ності банків, зменшення інвестиційних ризиків. В 
процесі аналізу встановлено, що на рівні регіонів 
спостерігається суттєва диференціація темпів зміни 
капітальних інвестицій. 3. Детермінантами фінансо-
вого забезпечення в дослідженні визначено прямі 
іноземні інвестиції та модель формування капіталу 
суб’єктів господарювання. Наявність високого рівня 
боргової залежності, висока частка поточних зо-
бов’язань, низька частка кредитів банків не сприяє 
акумуляції фінансових ресурсів та їх вкладення у 
перспективні напрями розвитку суб’єктів господа-
рювання. 

Подальшим напрямком дослідження є розробка 
рекомендацій щодо активізації інвестиційної діяль-
ності суб’єктів господарювання. 

 
 

Л і т е р а т у р а  
1. Богдан І. В. Прогнозування нагромадження основного 

капіталу / І. В. Богдан. – К. : ДННУ “Акад. фін. управ-
ління”, 2011. – 200 с. 

2. Касич А. О. Рух прямих іноземних інвестицій в Украї-
ну через призму глобальних тенденцій / Касич А. О., І. 
О. АнуроваПриходько // Інвестиції: практика та досвід. 
– 2018. – № 2. –С.5-9. 

3. Майорова, Т.В. Інвестиційна діяльність: навч. посіб. / 
Т.В. Майорова. – К.: ЦУЛ, 2004. – 376 с. 

4. Савлук О.В. Концептуальні підходи до визначення ін-
вестиційної привабливості / О.В.Савлук // Економічні 
науки. – 2011. – №5.– С. 243. 

5. Стан інвестиційної активності в регіонах України / 
Л.Є. Сімків // Економіка і суспільство. – 2016. – № 2. – 
С.430-435. 

6. Щербань О. Д. Визначення інвестиційної активності 
українських підприємств / О. Д. Щербань // Зовнішня 
торгівля: економіка, фінанси, право. – 2014. – № 2. – С. 
160-165. 

7. Щерба А.О. Підходи до визначення інвестицій та інве-
стиційної активності підприємств / А.О. Щерба // 
Стратегія і механізми регулювання промислового роз-
витку: Зб. наук. пр. — К.: ІЕП НАНУ, –  2016. — С. 
160–174 



38         ВІСНИК СХІДНОУКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені Володимира Даля № 2 (258) 2020 

 

 

8. Салимов Л.Н. Сущность инвестиционной активности 
и ее значение в управлении региональной экономикой 
/ Л.Н. Салимов // Вестник Челябинского государствен-
ного университета. – 2009. – № 9(147). – Вып. 20. – С. 
83–88.  

9. Мостовщикова И.А. Инвестиционная активность и ин-
вестиционный профиль организации / И.А. Мостов-
щикова, И.А.Соловьева // Научный диалог. – 2013. – № 
7(19): Экономика. Право. Политология. – С. 58–70. 

10. Малахова Ю.А. Інвестиційна активність підприємств 
та чинники, що її визначають / Ю.А. Малахова // Нау-
ковий вісник ХДУ. – Херсон: ХДУ – 2016. – Вип.26 
(2). – С.55-58. 

11. Про затвердження Методичних рекомендацій щодо ро-
зрахунку рівня економічної безпеки України: Наказ 
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 
№ 1277 від 29 жовтня 2013 р. URL : 
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1277731-13/stru 
(дата звернення 25.02.2020). 

12. Офіційний сайт Державної служби статистики України 
URL : http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення 
25.02.2020). 

13. Банківське кредитування як джерело розвитку фінан-
сового потенціалу суб’єктів господарювання / О.О. 
Середа // Причорноморські економічні студії: Науко-
вий журнал. 2019. – Вип. 48. – С. 113-118. 

14. Фінанси підприємств корпоративного сектора еконо-
міки України : колективна монографія / Зимовець В.В., 
Даниленко А.І., Терещенко О.О. та ін. ; за ред. В.В. 
Зимовця ; НАН України, ДУ «Інститут економіки та 
прогнозування НАН України». – Електрон. дані. – К., 
2019. – 306 с. – URL : http://ief.org.ua/docs/mg/311.pdf 
(дата звернення 25.02.2020). 

 
R e f e r e n c e s  

1. Bohdan I. V. Prohnozuvannia nahromadzhennia osno-
vnoho kapitalu / I. V. Bohdan. – K. : DNNU “Akad. fin. 
upravlinnia”, 2011. – 200 s. 

2. Kasych A. O. Rukh priamykh inozemnykh investytsii v 
Ukrainu cherez pryzmu hlobalnykh tendentsii / Kasych A. 
O., I. O. AnurovaPrykhodko // Investytsii: praktyka ta 
dosvid. – 2018. – # 2. –S.5-9. 

3. Maiorova, T.V. Investytsiina diialnist: navch. po-sib. / T.V. 
Maiorova. – K.: TsUL, 2004. – 376 s. 

4. Savluk O.V. Kontseptualni pidkhody do vyznachennia 
investytsiinoi pryvablyvosti / O.V.Savluk // Ekonomichni 
nauky. – 2011. – #5.– S. 243. 

5. Stan investytsiinoi aktyvnosti v rehionakh Ukrainy / L.Ye. 
Simkiv // Ekonomika i suspilstvo. – 2016. – # 2. – S.430-
435. 

6. Shcherban O. D. Vyznachennia investytsiinoi aktyvno-sti 
ukrainskykh pidpryiemstv / O. D. Shcherban // Zovnishnia 
torhivlia: ekonomika, finansy, pravo. – 2014. – # 2. – S. 
160-165. 

7. Shcherba A.O. Pidkhody do vyznachennia investytsii ta 
investytsiinoi aktyvnosti pidpryiemstv / A.O. Shcherba // 
Stratehiia i mekhanizmy rehuliuvannia promyslovoho 
rozvyt-ku: Zb. nauk. pr. — K.: IEP NANU, –  2016. — S. 
160–174 

8. Salymov L.N. Sushchnost ynvestytsyonnoi aktyv-nosty y 
ee znachenye v upravlenyy rehyonalnoi эkonomy-koi / 
L.N. Salymov // Vestnyk Cheliabynskoho hosudarst-
vennoho unyversyteta. – 2009. – # 9(147). – Vyp. 20. – S. 
83–88.  

9. Mostovshchykova Y.A. Ynvestytsyonnaia aktyvnost y 
ynvestytsyonnyi profyl orhanyzatsyy / Y.A. Mostovshchy-

kova, Y.A.Soloveva // Nauchnyi dyaloh. – 2013. – # 7(19): 
Эkonomyka. Pravo. Polytolohyia. – S. 58–70. 

10. Malakhova Yu.A. Investytsiina aktyvnist pidpry-yemstv ta 
chynnyky, shcho yii vyznachaiut / Yu.A. Malakhova // 
Naukovyi visnyk KhDU. – Kherson: KhDU – 2016. – 
Vyp.26 (2). – S.55-58. 

11. Pro zatverdzhennia Metodychnykh rekomendatsii shchodo 
rozrakhunku rivnia ekonomichnoi bezpeky Ukrainy: Na-
kaz Ministerstva ekonomichnoho rozvytku i torhivli 
Ukrai-ny # 1277 vid 29 zhovtnia 2013 r. URL : 
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1277731-13/stru 
(data zvernennia 25.02.2020). 

12. Ofitsiinyi sait Derzhavnoi sluzhby statystyky Ukrainy 
URL : http://www.ukrstat.gov.ua/ (data zvernennia 
25.02.2020). 

13. Bankivske kredytuvannia yak dzherelo rozvytku 
finansovoho potentsialu subiektiv hospodariuvannia / O.O. 
Sereda // Prychornomorski ekonomichni studii: Naukovyi 
zhurnal. 2019. – Vyp. 48. – S. 113-118. 

14. Finansy pidpryiemstv korporatyvnoho sektora ekonomiky 
Ukrainy : kolektyvna monohrafiia / Zymovets V.V., 
Danylenko A.I., Tereshchenko O.O. ta in. ; za red. V.V. 
Zymovtsia ; NAN Ukrainy, DU «Instytut ekonomiky ta 
pro-hnozuvannia NAN Ukrainy». – Elektron. dani. – K., 
2019. – 306 s. – URL : http://ief.org.ua/docs/mg/311.pdf 
(data zver-nennia 25.02.2020). 

 
 
Костырко Л.А., Середа Е.А., Чернодубова Е.В. 

Внешние детерминанты влияние на инвестиционную 
активность субъектов хозяйствования 

В статье рассмотрены внешние детерминанты 
влияния на инвестиционную активность субъектов хозяй-
ствования, освещены основные проблемы повышения ин-
вестиционной активности. Уточнены сущностные ха-
рактеристики категории «инвестиционной активности», 
которая зависит от действия факторов макро- и микро-
уровней. Доказано, что внешние детерминанты влияния 
на инвестиционную привлекательность следует анализи-
ровать по двум направлениям: инвестиционного и финан-
сового обеспечения. Выяснено возможности стратегиче-
ского развития субъектов хозяйствования на основе ин-
дикаторов валового накопления основного капитала и ка-
питальных инвестиций на уровне страны и промышлен-
ности. Детерминантами финансового обеспечения выде-
лены прямые иностранные инвестиции и модель форми-
рования капитала субъектами хозяйствования. 

Ключевые слова: инвестиционная активность, ин-
дикатор, накопление основного капитала, капитальные 
инвестиции, прямые иностранные инвестиции, капитал. 
 

Kostyrko L.A., Sereda O.O., Chernodubova E.V. Ex-
ternal determinants influence on investment activity of 
economic entities 

The article considers external determinants of influence 
on investment activity of economic entities, highlights the main 
problems of increasing investment attractiveness. Based on 
the analysis of the views of scientists, the essential character-
istics of the category of "investment activity", which depends 
on the action of macro-level and micro-level factors, are clari-
fied. It is proved that external determinants of influence on in-
vestment attractiveness should be analyzed in two directions: 
Investment and financial security. The analysis of the dynam-
ics of GDP, gross capital accumulation, its share in GDP, as 
well as the normative value of gross capital accumulation 
from the position of investment and innovation security was 
carried out. The possibilities of strategic development of eco-
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nomic entities based on indicators of capital investments at the 
level of the country and industry were clarified. Structural 
analysis of capital investments by regions of Ukraine is car-
ried out, regions with the largest and least investment activity 
are allocated. Foreign direct investment and capital formation 
model by economic entities are allocated by financial security 
determinants. The analysis of indicators of foreign direct in-
vestment was carried out, the main structural changes were 
described, priority economic activities were defined from the 
position of investors. The analysis of dynamics of foreign di-
rect investment placement in regions of Ukraine is made. It is 
proved that the investment activity of economic entities, along 
with the influence of macro-financial factors, depends on the 
type of model of formation of capital by enterprises and suita-
bility for accumulation of financial resources and their in-
vestment in perspective directions of development. For the 
analysis of the structure of capital of economic entities, the in-
dicators of aggregate balance and the indicator of debt de-
pendence were applied. Structural features of formation of 

capital of economic entities, which consist in presence of high 
level of debt dependence, a significant part of current liabili-
ties, low share of bank loans, which are the main source of 
formation of capital in developed countries are defined. 

Keywords: investment activity, indicator, fixed capital 
formation, capital investment, foreign direct investment, capi-
tal. 
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