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ANALYSIS OF THE EFFICIENCY OF INVESTIGATION OF FOREIGN INVESTMENTS
IN THE CONSUMER SECTOR OF THE ECONOMY OF UKRAINE

У статті досліджено динаміку обсягів прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) у
споживчий сектор економіки України за період 2010—2018 рр. Зроблено висновок про неста�
більний характер надходження прямих іноземних інвестицій в економіку країни. За дослі�
джуваний період (2010—2018 рр.) загальний обсяг прямих іноземних інвестицій знизився на
17,21 %, зокрема, у споживчий сектор економіки на 11,80 %. Питома вага прямих іноземних
інвестицій у споживчий сектор економіки у 2018 р. склала 56,74 %. За проведеним аналізом
динаміки обсягів капітальних інвестицій зроблено висновок щодо їх збільшення у 2,39 рази за
період 2014—2018 рр., і, зокрема, у споживчий сектор економіки — у 2,93 рази. Найбільший
обсяг капітальних інвестицій отримали у 2018 р. підприємства напряму діяльності "Оптова та
роздрібна торгівля" (питома вага обсягу інвестицій за цим напрямом у 2018 р. склала 24,43 %
від загального обсягу капітальних інвестицій у споживчий сектор економіки). Доцільно звер�
нути увагу на зростання капітальних інвестицій у сектор "Інформація та телекомунікації" у
3,66 рази за досліджуваний період (питома вага обсягу інвестицій за цим напрямом у 2018 р.
склала 14,09 % від загального обсягу капітальних інвестицій у споживчий сектор економіки).
Зроблено висновок щодо уповільнення темпів відношення обсягу ВВП до обсягів капітальних
інвестицій у споживчий сектор економіки України за період 2014—2018 рр. Це пояснюється
тим, що зростання обсягів ВВП іде більш повільними темпами, ніж зростання інвестицій у ос�
новний капітал за видами діяльності. Це явище характеризує залежність всіх видів діяльності,
які складають споживчий сектор економіки, від інвестованого капіталу. Проведені розрахунки
коефіцієнту еластичності ВВП за обсягом інвестування у споживчий сектор економіки (за вида�
ми діяльності) України за період 2014—2018 рр. дозволили зробити висновок про те, що вітчиз�
няна економіка характеризується інфраеластичністю обсягів продуктів та послуг.

The article investigates the dynamics of foreign direct investment (equity) in the consumer sector
of the economy of Ukraine for the period 2010—2018. The conclusion is made about the unstable
nature of foreign direct investment in the country's economy. Over the period under review (2010—
2018), total FDI decreased by 17.21%, in particular, in the consumer sector of the economy by
11.80%. The share of foreign direct investment in the consumer sector in 2018 amounted to 56.74%.
According to the analysis of the dynamics of capital investments, it was concluded that they increased
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ВСТУП
Аналіз світового досвіду залучення іноземних інве�

стицій у економіки інших країн доводить, що іноземні

інвестиції допомагають вирішити проблему недофінан�

сування економіки власними ресурсами. Проте існує

загроза, що іноземних інвесторів можуть цікавити тільки

певні галузі або види діяльності, як об'єкти вкладання

інвестицій, що може привести до прискорення розвит�

ку окремих видів діяльності в країні та гальмування роз�

витку інших.

Сучасні наукові дослідження констатують наро�

щування обсягів споживання товарів і послуг у

світовій економіці. Зростання обсягів споживання

потребує і пропорційного зростання обсягів вироб�

ництва різних товарів та послуг і, в свою чергу, зро�

стання обсягів фінансування виробництва. Проте

світова спільного опікується оптимізацією обсягів

споживання населенням планети. Порядок денний на

ХХІ ст., ухвалений на зустрічі "Планета Земля" в Ріо�

де�Жанейро у 1992 р., декларує необхідність підви�

by 2.39 times in the period 2014—2018, and, in particular, in the consumer sector of the economy —
by 2.93 times. In 2018, the largest volume of capital investments was received by the enterprises of
the Wholesale and Retail trade activity (the share of the volume of investments in this direction in
2018 amounted to 24.43% of the total volume of capital investments in the consumer sector of the
economy). It is advisable to pay attention to the increase of capital investments in the sector
"Information and telecommunications" in 3.66 times for the studied period (the share of the volume
of investments in this direction in 2018 amounted to 14.09% of the total amount of capital investments
in the consumer sector of the economy). The conclusion is made about the slowdown in the ratio of
GDP to the volume of capital investments in the consumer sector of the economy of Ukraine for the
period 2014—2018. This is explained by the fact that the growth of GDP is slower than the growth of
investments in fixed capital by type of activity. This phenomenon characterizes the dependence of
all activities that make up the consumer sector of the economy on the invested capital. The
calculations of the GDP elasticity coefficient by volume of investment into the consumer sector of
the economy (by type of activity) of Ukraine for the period 2014—2018 led to the conclusion that the
domestic economy is characterized by infra�elasticity of volumes of products and services.

Ключові слова: Україна, споживчий сектор економіки, ВВП, інвестиції, аналіз, ефективність, перспек�

тивні напрями.

Key words: Ukraine, consumer sector, GDP, investment, analysis, efficiency, promising directions.

щення ефективності виробництва і скорочення мар�

нотратного споживання в процесі забезпечення еко�

номічного зростання [1]. Інвестування певних видів

діяльності дозволить скоригувати обсяги виробниц�

тва і, відповідно, споживання певних видів товарів

та послуг.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І
ПУБЛІКАЦІЙ

Значний внесок у розвиток питань інвестування зро�

били такі зарубіжні та вітчизняні науковці: А.І. Амоша,

І.О. Бланк, Н.І. Бурлака, О.В. Гаврилюк, І.В. Гончарук,

Л.П. Давидюк, М.П. Денисенко, Я.А. Жаліло, С.В. За�

харін, А.О. Касич, Т.О. Кричковська, Ю.В. Макагон,

А. Маршалл, О.О. Очередько, П.Г. Перерва, В.В. Пи�

липів, Федоренко, В.Д. Шапіро, В.В. Шеремет, О.М. Яс�

тремська та інші. Зважаючи на значний доробок вчених,

потрібно зауважити, що питання аналізу ефективності

залучення іноземних інвестицій в споживчий сектор еко�

номіки потребує додаткового опрацювання.

Роки 
Назва показника 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Відхилення 
даних 2018 від 

2010, % 
Прямі іноземні 
інвестиції в економіку 
України - усього 

38 992,9 45 370,0 48 197,6 51 705,3 53 704,0 38 356,8 32 122,5 31 230,3 32 281,9 - 17,21 

Прямі іноземні 
інвестиції у споживчий 
сектор економіки - 
усього 

20767,5 23775,6 27191,7 31548,0 33665,6 24018,3 20607,4 19907,8 18316,8 - 11,80 

Питома вага прямих 
іноземних інвестицій у 
споживчий сектор 
економіки у загальному 
обсязі інвестування 
економіки України, % 

53,26 54,82 56,42 51,02 62,69 62,62 64,15 63,75 56,74 6,53 

Таблиця 1. Динаміка обсягів прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу)
у споживчий сектор економіки України за період 2010—2018 рр., млн дол. США

Джерело: складено та розраховано автором за даними [3].
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МЕТА СТАТТІ
Метою статті є аналіз динаміки інвестиційних потоків

у споживчий сектор економіки України і надання нау�

ково обгрунтованих пропозицій з питань ефективності

інвестування.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Аналіз динаміки обсягів прямих іноземних інвес�

тицій в економіку України дозволяє зробити висновок

про те, що іноземні інвестиції не стали повноцінним

джерелом розвитку економіки країни. Проте науковці

зауважують, що залучення прямих іноземних інвестицій

у економіку будь�якої країни є драйвером для її роз�

витку [2].

Аналіз динаміки обсягів прямих іноземних інвес�

тицій за період 2010—2018 рр. (табл. 1) свідчить про

нестабільність надходження інвестицій в економіку краї�

ни.

За період 2010—2014 рр. спостерігалось зростан�

ня обсягів інвестицій (у 2014 р. обсяг інвестицій

збільшився у 1,37 рази у порівнянні із 2010 р., а з 2015 по

2018 рр. — падіння (у 2018 р. обсяг інвестицій зменшив�

ся на 15,83 % у порівнянні із 2015 р.). За досліджува�

ний період 2010—2018 рр. обсяги прямих іноземних

інвестицій знизились на 17,21 %. У 2015 р. обсяг пря�

мих іноземних інвестицій зменшився на 28,58 %. При�

чинами такого різкого зниження обсягів іноземного

інвестування багато науковців вважають політичну не�

стабільність, порушення територіальної цілісності Ук�

раїни, різке зменшення обсягів інвестування вітчизня�

них інвесторів через офшорні зони, нестабільну еконо�

мічну ситуацію, корупцію [4; 5]. Динаміка обсягів пря�

мих іноземних інвестицій у споживчий сектор економі�

ки України мала нестабільний характер. За досліджу�

ваний період часу (2010—2018 рр.) найвищий рівень об�

сягу прямих іноземних інвестицій у споживчий сектор

економіки спостерігався у 2014 р, який склав 33665,6 млн

дол. США і питома вага цих інвестицій досягла найви�

щого рівня 62,69% у загальному обсязі інвестицій. За

абсолютним значенням найнижчий рівень обсягу прямих

іноземних інвестицій у споживчий сектор економіки Ук�

Роки 

Назва показника 2014 2015 2016 2017 2018 

Відхиленн
я даних 
2018 від 
2014, % 

Капітальні інвестиції - 
усього 

219419,9 273116,4 359216,1 448461,5 578726,4 Зростання 
у 2,39 рази 

у тому числі       
Оптова та роздрібна 
торгівля; ремонт 
автотранспортних 
засобів і мотоциклів 

20715,7 20662,9 29956,8 33664,8 51817,6 Зростання 
у 2,50 рази 

Транспорт, складське 
господарство, поштова 
та кур’єрська діяльність 

15498,2 18704,0 25107,8 37943,5 50078,3 Зростання 
у 2,23 рази 

Тимчасове 
розміщування й 
організація харчування 

1482,0 1393,1 1477,9 2133,5 2675,1 Зростання 
у 1,81 рази 

Інформація та 
телекомунікації 

8175,1 22975,0 15651,2 18395,2 29884,9 Зростання 
у 3,66 рази 

Фінансова та страхова 
діяльність 

6214,5 6448,0 7678,7 8055,3 10652,3 Зростання 
у 1,71 рази 

Операції з нерухомим 
майном 

11230,2 11899,0 19665,0 22505,6 27556,8 Зростання 
у 2,45 рази 

Професійна, наукова та 
технічна діяльність 

2921,5 4065,2 6579,4 7965,3 10798,2 Зростання 
у 3,69 рази 

Діяльність у сфері 
адміністративного та 
допоміжного 
обслуговування 

3565,1 6535,2 10009,2 12747,3 11837,8 Зростання 
у 3,32 рази 

Освіта 820,9 1540,1 2257,3 3492,5 4460,0 Зростання 
у 5,43 рази 

Охорона здоров’я та 
надання соціальної 
допомоги 

1223,9 2367,2 4479,0 6708,3 8138,8 Зростання 
у 6,65 рази 

Мистецтво, спорт, 
розваги та відпочинок 

508,7 1044,3 969,9 1649,2 3663,2 Зростання 
у 7,20 рази 

Надання інших видів 
послуг 

161,7 265,6 321,5 637,6 571,6 Зростання 
у 3,53 рази 

Капітальні інвестиції у 
споживчий сектор 
економіки - разом 

72517,5 97899,6 124153,7 193385,8 212134,6 Зростання 
у 2,93 рази 

Питома вага інвестицій 
у споживчий сектор 
економіки, % 

33,05 35,85 34,56 43,12 36,66 10,92  

Таблиця 2. Динаміка обсягів капітальних інвестицій у споживчий сектор економіки України
за період 2014—2018 рр., млн грн

Джерело: складено автором за даними [3].
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раїни спостерігався у 2018 р., він склав 18316,8 млн дол.

США, питома вага цих інвестицій дорівнювала 56,74 %

від загального обсягу інвестицій в економіку України.

За період 2010—2018 рр. обсяг прямих іноземних ін�

вестицій у споживчий сектор економіки знизився на

11,8 %. Проте обсяги прямих іноземних інвестицій в

економіку Києва за період 2010—2018 рр. зросли на

25,51 %. Позитивна динаміка обсягів інвестування

свідчить про зростання інвестиційної привабливості еко�

номіки Києва як об'єкта інвестування [6].

Аналіз прямих іноземних інвестицій у споживчий

сектор економіки за період 2010—2018 рр. за видами

економічної діяльності надав можливість зробити на�

ступні висновки. За статистичними даними 2018 р. най�

більший обсяг інвестицій в інвестуванні споживчого сек�

тору економіки України іноземними інвесторами займа�

ють такі види діяльності: "Оптова та роздрібна торгів�

ля" (питома вага 29,39 %), "Операції з нерухомим май�

ном" (питома вага 21,89 %), "Фінансова та страхова

діяльність" (питома вага 19,18 %). Аналіз динаміки пря�

мих іноземних інвестицій у споживчий сектор економі�

ки за 2010—2018 рр. показав зростання темпів обсягів

інвестування наступних видів діяльності "Професійна,

наукова та технічна діяльність" у 1,78 рази, "Операції з

нерухомим майном" у 1,69 рази, "Інформація та теле�

комунікації" у 1,39 рази, "Оптова та роздрібна торгів�

ля" у 1,24 рази. Значне зменшення обсягів іноземного

інвестування відбулось за наступними видами економі�

чної діяльності "Фінансова та страхова діяльність" —

зменшення на 60,86 %, "Охорона здоров'я та надання

соціальної допомоги" — зменшення на 28,51%, "Мис�

тецтво, спорт, розваги та відпочинок" — зменшення на

19,04 %, "Освіта" — зменшення на 17,76 %. Таким чи�

ном, можна констатувати, що економічні інтереси іно�

земних інвесторів змінюються з часом і вони обирають

для фінансування інші види діяльності в українській еко�

номіці як пріоритетні.

Для комплексного аналізу динаміки обсягу капіталь�

них інвестицій у споживчий сектор економіки України

виділено наступні сфери економіки: оптова та роздріб�

Роки 
Назва показника 2014 2015 2016 2017 2018 

Відхилення 
даних 2018 
від 2014, % 

Валовий внутрішній 
продукт - усього 

1 586 915 
 

1988544 
 

2385367 2 983 882 
 

3 558 706 
 

Зростання у  
2,24 рази 

у тому числі       
Оптова та роздрібна 
торгівля; ремонт 
автотранспортних 
засобів і мотоциклів 

233 702 
 

273989 
 

318075 
 

409 994 
 

471 456 
 

Зростання у 
2,01 рази 

Транспорт, складське 
господарство, поштова 
та кур’єрська діяльність 

100 889 
 

134978 
 

156745 
 

191 209 
 

225 989 
 

Зростання у  
2,24 рази 

Тимчасове 
розміщування й 
організація харчування 

9 927 
 

11946 
 

15551 
 

18 727 
 

23 123 
 

Зростання у  
2,33 рази 

Інформація та 
телекомунікації 

52 724 
 

72596 
 

89268 
 

110 296 
 

136 960 
 

Зростання у  
2,60 рази 

Фінансова та страхова 
діяльність 

70 601 
 

67512 
 

65445 
 

81 369 
 

99 921 
 

Зростання у  
1,42 рази 

Операції з нерухомим 
майном 

99 144 
 

123021 
 

145984 
 

171 674 
 

205 112 
 

Зростання у  
2,07 рази 

Професійна, наукова та 
технічна діяльність 

47 139 
 

55789 
 

68460 
 

86 537 
 

110 445 
 

Зростання у  
2,34 рази 

Діяльність у сфері 
адміністративного та 
допоміжного 
обслуговування 

18 061 
 

21624 
 

29584 
 

35 471 
 

47 306 
 

Зростання у  
2,62 рази 

Освіта 76 068 
 

82778 
 

88996 
 

133 213 
 

156 864 
 

Зростання у  
2,06 рази 

Охорона здоров’я та 
надання соціальної 
допомоги 

46 250 
 

51480 
 

58858 
 

76 140 
 

87 199 
 

Зростання у  
1,89 рази 

Мистецтво, спорт, 
розваги та відпочинок 

12 339 
 

12357 
 

13554 
 

17 376 
 

20 070 
 

Зростання у  
1,63 рази 

Надання інших видів 
послуг 

13 881 
 

14356 
 

17053 
 

22 490 
 

27 892 
 

Зростання у  
2,01 рази 

Обсяг ВВП у 
споживчий сектор 
економіки  України - 
разом 

770725 922426 1067573 1354496 1612337 Зростання у  
2,09 рази 

Питома вага ВВП у 
споживчий сектор 
економіки у загальному 
обсягу ВВП, % 

48,57 46,39 44,76 45,39 45,31 - 6,71 

Таблиця 3. Динаміка обсягу ВВП у споживчий сектор економіки України за період
2014—2018 рр., млн грн

Джерело: складено автором за даними [3].
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на торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мото�

циклів; транспорт, складське господарство, поштова та

кур'єрська діяльність; тимчасове розміщування й орга�

нізація харчування; інформація та телекомунікації;

фінансова та страхова діяльність; операції з нерухомим

майном; професійна, наукова та технічна діяльність;

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного об�

слуговування; освіта; охорона здоров'я та надання соці�

альної допомоги; мистецтво, спорт, розваги та відпочи�

нок; надання інших видів послуг (табл. 2).

Питома вага капітальних інвестицій у споживчий сек�

тор економіки у 2018 р. склала 36,66% і за п'ять останніх

років зросла на 10,92%. Найбільший рівень зростання

капітальних інвестицій відбувся у секторі "Мистецтво,

спорт, розваги та відпочинок" у 7,2 рази за період

2014—2018 рр., проте питома вага обсягу капітальних

інвестицій за цим напрямом є невеликою — 1,72%.

Значно зріс обсяг інвестицій у підприємства та органі�

зації за напрямом діяльності "Охорона здоров'я та на�

дання соціальної допомоги", за досліджуваний період

у 6,65 разів. Питома вага обсягів інвестицій за цим на�

прямом склала у 2018 р. 3,84%. Найбільший обсяг капі�

тальних інвестицій отримали у 2018 р. підприємства на�

пряму діяльності "Оптова та роздрібна торгівля; ремонт

автотранспортних засобів і мотоциклів" (питома вага об�

сягу інвестицій за цим напрямом у 2018 р. склала 24,43%

від загального обсягу капітальних інвестицій у спожив�

чий сектор економіки). Значну питому вагу в інвести�

ційних потоках має напрям діяльності "Транспорт,

складське господарство, поштова та кур'єрська

діяльність" (питома вага обсягу інвестицій за цим напря�

мом у 2018 р. склала 23,61% від загального обсягу ка�

пітальних інвестицій у споживчий сектор економіки).

Доцільно звернути увагу на зростання капітальних ін�

вестицій у сектор "Інформація та телекомунікації" у

3,66 рази за досліджуваний період (питома вага обсягу

інвестицій за цим напрямом у 2018 р. склала 14,09% від

загального обсягу капітальних інвестицій у споживчий

сектор економіки). Доцільно зауважити, що у США інве�

стиції в інформаційні технології зростають щороку в се�

редньому на 13%.

За проведеними дослідженнями обсяги інвестуван�

ня в основний капітал за період 2014—2018 рр. за ви�

дами діяльності, які складають споживчий сектор еко�

Роки 
Назва показника 2014 2015 2016 2017 2018 

Відхилення 
даних 2018 
від 2014, % 

Відношення ВВП до 
капітальних інвестиції - 
Україна 

  
7,23 

 
7,28 

 
6,64 

 
6,65 

 
6,15 

 
- 14,94 

у тому числі       
Оптова та роздрібна 
торгівля; ремонт 
автотранспортних 
засобів і мотоциклів 

 
 
11,28 

 
 
13,26 

 
 
10,62 

 
 
12,18 

 
 
9,09 

 
 
- 19,41 

Транспорт, складське 
господарство, поштова 
та кур’єрська діяльність 

 
 
6,51 

 
 
7,21 

 
 
6,24 

 
 
5,04 

 
 
4,51 

 
 
- 30,72 

Тимчасове 
розміщування й 
організація харчування 

 
 
6,70 

 
 
8,58 

 
 
10,52 

 
 
8,78 

 
 
8,64 

 
 
28,96 

Інформація та 
телекомунікації 

 
6,45 

 
3,16 

 
5,70 

 
5,99 

 
4,58 

- 28,99 

Фінансова та страхова 
діяльність 

 
11,36 

 
10,47 

 
8,52 

 
10,10 

 
9,38 

 
- 17,43 

Операції з нерухомим 
майном 

 
8,83 

 
10,34 

 
7,42 

 
7,63 

 
7,44 

- 15,74 

Професійна, наукова та 
технічна діяльність 

 
16,14 

 
13,72 

 
10,41 

 
10,86 

 
10,22 

 
- 36,68 

Діяльність у сфері 
адміністративного та 
допоміжного 
обслуговування 

 
5,07 

 
3,31 

 
2,96 

 
2,78 

 
3,99 

 
- 21,30 

Освіта 92,66 53,75 39,43 38,14 35,17 - 62,04 
Охорона здоров’я та 
надання соціальної 
допомоги 

 
37,79 

 
21,75 

 
13,14 

 
11,35 

 
10,71 

 
- 77,66 

Мистецтво, спорт, 
розваги та відпочинок 

 
24,26 

 
11,83 

 
13,97 

 
10,54 

 
5,48 

 
- 77,41 

Надання інших видів 
послуг 

 
85,84 

 
54,05 

 
53,04 

 
35,27 

 
48,79 

 
- 43,16 

Відношення ВВП у 
споживчий сектор 
економіки до 
відповідних 
капітальних інвестицій 
- разом 

 
 
 
10,63 

 
 
 
9,42 

 
 
 
8,60 

 
 
 
7,00 

 
 
 
7,60 

 
 
 
- 28,50 

Таблиця 4. Відношення обсягу ВВП до обсягів капітальних інвестицій у споживчий сектор
економіки України за період 2014—2018 рр., млн грн

Джерело: розраховано автором за даними [3].
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номіки, зростали. Для виявлення тенденції залежності

або незалежності української економіки від інвестуван�

ня доцільно провести аналіз динаміки ВВП за видами

діяльності, які складають споживчий сектор економіки

(табл. 3).

За період 2014—2018 рр. спостерігається зростан�

ня ВВП за всіма видами діяльності, які складають спо�

живчий сектор економіки України. Найбільшими тем�

пами відбувалось зростання обсягів ВВП за такими ви�

дами діяльності: "Діяльність у сфері адміністративно�

го та допоміжного обслуговування" — у 2,62 рази;

"Інформація та телекомунікації" — у 2,6 рази; "Про�

фесійна, наукова та технічна діяльність" — 2,34 рази.

Споживчий сектор економіки є досить вагомим при

формуванні ВВП країни, його питома вага у 2018 р.

склала 45,31 %. Проте питома вага ВВП у споживчий

сектор економіки за період 2014—2018 рр. знизилась

на 6,71%.

Аналіз динаміки відношення обсягу ВВП до обсягів

інвестування в основний капітал (табл. 4) надає мож�

ливість зробити наступні висновки.

Темпи відношення обсягу ВВП до обсягів капіталь�

них інвестицій у споживчий сектор економіки України

за період 2014—2018 рр. уповільнились. Це пояснюєть�

ся тим, що зростання обсягів ВВП іде більш повільними

темпами, ніж зростання інвестицій у основний капітал

за видами діяльності. Це явище характеризує за�

лежність всіх видів діяльності, які складають спожив�

чий сектор економіки (крім виду діяльності "Тимчасове

розміщування й організація харчування"), від інвесто�

ваного капіталу.

Важливою умовою стабільного розвитку споживчо�

го сектору економіки виступає позитивна динаміка інве�

стиційного потенціалу. Обсяги, структура та ефективність

використання інвестицій визначають результати діяль�

ності суб'єктів підприємництва у споживчій сфері еконо�

міки та перспективи їх подальшого розвитку.

Вітчизняна економіка характеризується інфраела�

стичністю обсягів продуктів та послуг, які виробляють�

ся та надаються українськими підприємствами, від об�

сягів інвестицій, так як в окремих роках коефіцієнт ела�

стичності менше одиниці (табл. 5).

Роки 
Назва показника 2014 2015 2016 2017 2018 

Відхилення 
даних 2018 
від 2014, % 

Коефіцієнт 
еластичності ВВП до 
капітальних інвестиції - 
Україна 

 
1,23 

 
1,00 

 
0,91 

 
1,00 

 
0,92 

 
- 25,20 

у тому числі       
Оптова та роздрібна 
торгівля; ремонт 
автотранспортних 
засобів і мотоциклів 

1,18 1,18 0,80 1,15 0,75 - 36,44 

Транспорт, складське 
господарство, поштова 
та кур’єрська діяльність 

1,15 1,11 0,87 0,81 0,90 - 21,74 

Тимчасове 
розміщування й 
організація харчування 

0,97 1,28 1,23 0,83 0,98 1,03 

Інформація та 
телекомунікації 

1,32 0,49 1,81 1,05 0,76 - 42,42 

Фінансова та страхова 
діяльність 

1,14 0,92 0,81 1,19 0,93 - 18,42 

Операції з нерухомим 
майном 

1,26 1,17 0,72 1,03 0,98 - 22,22 

Професійна, наукова та 
технічна діяльність 

1,22 0,85 0,76 1,04 0,94 - 22,95 

Діяльність у сфері 
адміністративного та 
допоміжного 
обслуговування 

0,76 0,65 0,89 0,94 1,44 89,47 

Освіта 1,22 0,58 0,73 0,97 0,92 - 24,59 
Охорона здоров’я та 
надання соціальної 
допомоги 

 
1,37 

 
0,58 

 
0,60 

 
9,86 

 
0,94 

 
- 31,39 

Мистецтво, спорт, 
розваги та відпочинок 

4,85 0,49 1,18 0,75 0,52 - 89,27 

Надання інших видів 
послуг 

1,41 0,63 0,98 0,66 1,38 - 2,13 

Коефіцієнт 
еластичності ВВП 
споживчого сектору 
економіки до 
відповідних 
капітальних інвестицій 
- разом 

 
 
1,18 

 
 
0,89 

 
 
0,91 

 
 
0,81 

 
 
1,09 

 
 
-7,63 

Таблиця 5. Коефіцієнт еластичності ВВП за обсягом інвестування у споживчий сектор
економіки України за період 2014—2018 рр.

Джерело: розраховано автором за даними [3].
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Окремі випадки ультраеластичності ВВП за обсяга�

ми інвестування простежуються за окремим видами

діяльності, зокрема: "Інформація та телекомунікації" та

"Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок".

З метою виділення найбільш привабливих для інве�

стування секторів економіки доцільно звернутися до

досвіду зарубіжних вчених. У якості головного сцена�

рію розвитку європейської економіки фахівці розгля�

дають варіант трансформації європейського господар�

ства до 2050 р. у низьковуглецеву, ресурсоефективну

економіку за рахунок щорічного інвестування десяти

ключових секторів протягом 2012—2050 рр. приблиз�

но 1,3 трлн дол. До найбільш вагомих для інвестування

секторів віднесені: сільське господарство, лісове гос�

подарство, водне господарство, рибальство, ЖКГ, енер�

гетика, промисловість, туризм, транспорт, утилізація та

переробка відходів. У перші чотири сектори, розвиток

яких найбільш залежно від забезпеченості природним

капіталом і погодно�кліматичних ризиків, рекомендуєть�

ся направити чверть зазначених "зелених" інвестицій

(325 млн дол., або 0,5% загального ВВП) [1]. Необхідні

для інвестицій кошти планується залучити за умови ре�

алізації продуманої державної політики. Доцільно ви�

користати досвід перспективного інвестування окремих

секторів економіки європейських країн.

ВИСНОВКИ
Організації інвестиційного процесу в країні потрібно

надати більше уваги. Збільшення обсягів інвестування

всіх видів діяльності і, зокрема, тих видів діяльності, які

складають споживчий сектор економіки, дозволить за�

безпечити зростання економіки через інвестиційну сфе�

ру. Види діяльності, які складають споживчий сектор

економіки, є перспективними для інвестування, бо по�

в'язані із формуванням рівня добробуту населення.
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