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ВИРОБНИЧИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЯК ФУНДАМЕНТ ІНВЕСТИЦІЙНОГО 

ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНІВ ТА КРАЇНИ 

 

Стабілізація і розвиток економіки України значною мірою залежить від 

того, наскільки ефективною є інвестиційна діяльність та базовий інвестиційний 

потенціал. У цьому велику роль відіграє держава, яка за допомогою методів 

економічного регулювання може цілеспрямовано впливати не тільки на 

формування внутрішніх та приплив зовнішніх інвестицій, а й створити умови 

для їх спрямування в реальний сектор економіки. Розв’язання проблеми 

інвестування надасть змогу забезпечити прогресивну реструктуризацію на всіх 

рівнях, перехід до конкурентоспроможної економіки та формування підґрунтя 

до реалізації інноваційної моделі розвитку.  

Вагомий внесок у вивчення інвестиційного потенціалу зробили наступні 

іноземні та вітчизняні дослідники: Старик Д.Э. [1], Федонін О.С. [2], Ткачук 

В.Р. [3], Пересада А.А. [4], Ворсовський О.Л. [5], Должанський I.3. [6], але 

основним об’єктом дослідження в їх працях є поняття «інвестиційна 

привабливість», фактори та умови, що її визначають, методики її оцінки тощо, 

тоді як поняття «інвестиційний потенціал», методи та критерії його оцінки 

розкриваються лише побічно та не достатньо ґрунтовно. Основна увага 

науковців сконцентрована на дослідженні економічного, виробничого, 

інноваційного потенціалів. 

Виробничий потенціал, який формує передумови для інвестиційного 

потенціалу грунтується на виробничій структурі вітчизняної економіки. 

Розглянемо показники виробничого потенціалу у вигляді динаміки кількості 

підприємств України в табл. 1. 

Таблиця 1 

Динаміка кількості підприємств в Україні за 2010-2015 рр. 
Роки Великі підприємства Середні 

підприємства 

Малі підприємства 

2010 586 20983 357241 

2011 659 20753 354283 

2012 698 20189 344048 

2013 659 18859 373809 

2014 497 15906 324598 

2015* 423 15202 327815 

Джерело: [7] 
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* Без урахування результатів діяльності бюджетних установ, тимчасово окупованої 

території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини зони проведення 

антитерористичної операції. 

На кінець 2015 року в Україні налічувалось 1973 тис. суб’єктів малого і 

середнього підприємництва (проти 1932тис. в 2014 році), з яких 1,63 млн. 

фізичних осіб-підприємців і 343 тис. юридичних осіб-підприємців. Та кількість 

підприємств для крани з відкритою економікою не створює серйозних 

передумов для розвитку інвестиційного потенціалу. Так, в країнах ЄС на 10 тис. 

осіб населення в середньому припадає близько 450 малих та середніх 

підприємств, у Японії – до 500, в США – до 750, а в Україні – 62. 

Найбільша кількість малих і середніх підприємств в Україні традиційно 

зосереджена в м.Києві – 25%, Дніпровській – 11,2%, Донецькі – 6,8%, 

Харківській – 6,7%, Львівській – 5,5%, Київській – 5,5%, Одеській – 5,2% 

областях. 

 Слід зазначити, що кількість великих підприємств впродовж трьох 

останніх років значно зменшилась: з 659 одиниць у 2013 році, 497 – у 2014 році, 

до 423 – у 2015 році. В першу чергу це є наслідком ведення АТО і тимчасової 

окупації частини території східних регіонів, де здебільшого розміщувались 

великі промислові підприємства, та впливу загальноекономічної кризи, що 

лише посилилась у зв’язку з подіями воєнного характеру. 

Кількість малих підприємств у 2015 році зросла на 3,2 тис. одиниць (1%) і 

досягла майже 328 тис.. Проте, це не можна назвати успішними здобутками, 

оскільки це лише незначний крок в напрямку повернення втрачених у 2014 році 

позицій, коли кількість малих і середніх підприємств в порівнянні з попереднім 

роком скоротилась на 30 тис. одиниць. При цьому нинішній показник кількості 

підприємств малого бізнесу на 4% менший за значення 2010 року. 

Основний позитив динаміки розвитку в категорії малого підприємництва 

відбувся за рахунок мікробізнесу. Так, кількість мікропідприємств у 2015р. 

зросла на 5 тис. одиниць (2%) і досягла 284 тис. підприємств. 

Розглянемо кількість підприємств за галузями економіки. За видами 

економічної діяльності у 2015 р. в структурі малих і середніх підприємств 

найбільша їх частка (27%) займалась оптовою та роздрібною торгівлею і 

ремонтом автотранспортних засобів, 14% – сільським, лісовим або рибним 

господарством, 12% – промисловим виробництвом, 9,5% – операціями з 

нерухомим майном, 9% – будівництвом, 8,5% – професійною та науково-

технічною діяльністю, 4,5% – транспортом, складським господарством, 4,5% – 

адміністративним обслуговуванням, 4% – інформацією та телекомунікаціями, 

2% – тимчасовим розміщенням й організацією харчування, 1% – освітою, 1% – 

охороною здоров’я, 1% – мистецтвом, спортом, 1% – наданням інших послуг [8]. 

Сучасний стан вітчизняної системи підприємництва свідчить про 

незбалансованість підприємницького сектору. Спостерігається тенденція до 

зменшення кількості суб’єктів підприємницької діяльності. Якщо в 1991-2008 

рр. підприємницький сектор національної економіки України кількісно виріс 

майже у 12 разів, то протягом 2010-2014 рр. кількість суб’єктів господарювання 
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значно зменшилась: середніх підприємств – на 24,19% або на 5077 од.; малих 

підприємств – на 9,13%, або на 32643 од.; великих підприємств – на 15,19% або 

на 89 од. Аналогічна тенденція спостерігається для суб’єктів господарювання – 

фізичних осіб. Їх кількість зменшилась на 11,83%, або на 213958 осіб. Станом 

на 01.01.2013 р. у структурі суб’єктів вітчизняного підприємництва за розміром 

підприємств частка малих підприємств становила 94,3%, середніх – 5,5% та 

великих – 0,2%. Проте майже 85% ВВП забезпечує саме великий бізнес [9, 10]. 
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