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РЕГІОНАЛЬНА ОЦІНКА ЗАЛУЧЕННЯ ПІІ В УКРАЇНУ 

У сучасних умовах залучення інвестицій сприяє відновленню та 

розвитку економіки, впровадженню нових технологій, оновленню зношених 

основних виробничих фондів, створенню нових робочих місць та інших 

важливих складників, які сприяють розвитку країни, регіонів і галузей. 

Прагнення до відкритості економіки, підвищення конкурентоспроможності 

національного виробництва, завоювання довіри на світовому ринку, участі у 

міжнародному фінансовому обміні зумовлюють необхідність створення умов 

для залучення іноземних інвестицій.  

Особливої актуальності набуває питання інвестиційної привабливості 

регіонів України. На основі інвестиційної привабливості окремих регіонів 

формується інвестиційна привабливість України загалом. Ефективне 

залучення іноземних інвестицій потребує раціонального їх розподілу між 

регіонами. У сучасних умовах розвитку економіки спостерігається 

накопичення іноземних активів в окремих регіонах нашої держави, що 

характеризується їх нерівномірним розподілом.  

Найбільше ПІІ у 2018 роцінадійшло до Придніпровського району 

(Запорізька та Дніпропетровська області) – 14,55%. Інвестування 

спрямовувалося на такі галузі: чорна металургія, електроенергія, 

машинобудування, хімія та нафтохімія, а також АПК. 

Північно-Східний район (Харківська, Полтавська, Сумська) отримав 

5,78% ПІІ  від загального обсягу. Найбільш розвиненими галузями району є 

машинобудування, металообробка, хімічна та легка промисловість, 

будівельна промисловість, АПК, сільське господарство. 

Донецький район (Донецька, Луганська області) у період 2014–2018 р. 

отримав інвестицій загальним обсягом 4,92%. Із початком антитерористичної 

операції в 2014 р. спостерігається негативна динаміка надходжень ПІІ. 

Основні галузінадходження ПІІ: промисловість, електроенергетика, чорна та 

кольорова металургія, хімічна та легка промисловість, машинобудування.  

Карпатський район (Львівська, Івано-Франківська, Закарпатська, 

Чернівецька) – 6,96% від загального обсягу ПІІ, котрі були зосереджені на 

електроенергетиці, машинобудуванні, хімічній, деревообробній та 

фармацевтичній галузях. Стає привабливою рекреаційна галузь. 

Столичний район (Київська, Чернігівська, Житомирська) – 7,11% 

загального обсягу ПІІ. Провідними міжгалузевими комплексами у районі є 

паливо-енергетичний, машинобудівний, хіміко-індустріальний, 

лісовиробничий, агропромисловий, будівельний, транспортний.  



Причорноморський район (Одеська, Миколаївська, Херсонська) – 5,14% 

ПІІ.  У районі розвинені машинобудування, суднобудування, рекреаційний 

комплекс, багатогалузева харчова промисловість, сільське господарство з 

високою часткою посівів зернових, садів, виноградників, тютюну та 

ефіроолійних культур.  

Центральний район (Кіровоградська, Черкаська) – 1,28% загального 

обсягу ПІІ. На території району розвинута сільське господарство, хімічна, 

легка і харчова промисловість, машинобудування, чорна і кольорова 

металургія.  

Північно-Західний район (Волинська, Рівненська) – 1,22% від 

загального обсягу іноземних інвестицій. ПІІ були спрямовані в: 

електроенергетику, машинобудування, будівельну,, паливну, хімічну, легку 

та лісову промисловість, а також в рекреаційний комплекс.  

Подільський район (Тернопільська, Хмельницька, Вінницька) -1,31% 

іноземних інвестицій, котрі були спрямовані в галузі АПК, машинобудування 

і металообробку, лісову, деревообробну галузі промисловості. Економічний 

розвиток району – найнижчий у країні.  

Якщо порівнювати виявлені тенденції з потоку надходжень ПІІ в 

Україну загалом та по регіонах, можна зробити висновок, що вони не 

співпадають, а в деяких регіонах спостерігається кардинально інша ситуації. 

Саме тому варто зосередити увагу на детальному досліджені та оцінці 

регіональної структури прямих іноземних інвестицій, оскільки виявлені 

тенденції темпів зростання прямих іноземних інвестицій в Україну в цілому 

не відображають регіональні тенденції. 

Досліджуючи темпи зростання обсягу ПІІ в регіони України, слід 

звернути увагу на те, що кожного року є низка областей, в яких відбулося 

скорочення надходжень інвестицій.  

Враховуючи те, що економіка України перебуває на етапі переходу від 

відновлювального зростання до нового циклу розвитку, надзвичайної 

актуальності набуває проблема закладення достатнього інвестиційного 

фундаменту для майбутнього сталого розвитку національної економіки. 

Стимулювання надходження прямих іноземних інвестицій в економіку 

України повинно стати ключовим елементом державної політики та 

включати удосконалення нормативно-правової бази інвестиційної діяльності; 

прозорість процесу приватизації; стимулювання залучення інвестицій в 

інтелектуальний капітал; розвиток корпоративного управління; формування 

позитивного іміджу країни для закордонних інвесторів. 

 


