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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Інвестиційна активність промислових підприємств є

однією з основних рушійних сил, що формує конкурен&

тоспроможність національної економіки, забезпечую&

чи відтворення виробничого потенціалу, впровадження

інноваційних процесів та залучення суб'єктів економіч&

ної діяльності до світової мережі торговельних, капі&

тальних та комунікаційних потоків. У зв'язку з цим акту&

алізується необхідність проведення діагностики стану

інвестиційної активності промисловості регіонів Украї&

ни задля визначення перспектив їх подальшого розвит&

ку в умовах глобалізації світової економічної системи.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

У наукових колах особливо часто наголошується на

критичній важливості активізації інвестиційної діяль&

ності в процесі модернізації національної економіки.

Грунтовні дослідження зазначеної проблематики, зок&

рема в промисловому секторі, представлені в працях

О. Амоші, В. Вишневського, В. Гейця, С. Ішук, Ю. Мако&

гона, А. Новака [5; 6; 10].
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Однак поточна економічна ситуація, за якої Украї&

на продовжує втрачати свої позиції у рейтингу країн

світу за Індексом конкурентоспроможності1 [8], зумов&

лює необхідність проведення подальших досліджень та

надання відповідних аналітичних оцінок як на макро&,

так і на мезорівні.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є визначення рівня інвестиційної актив&

ності промисловості України у розрізі її областей і роз&

робка рекомендацій щодо її подальшого посилення.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Інвестиційну активність промисловості характеризу&

ють три показники: темп приросту капітальних інвестицій

промислових підприємств, темп приросту прямих іно&

земних інвестицій у промисловість і частка промисло&

вості в загальному обсязі надходжень прямих інозем&

них інвестицій.

Упродовж 2011—2015 рр. у регіонах України спос&

терігалося зниження темпів приросту як капітальних

інвестицій промислових підприємств, так і надходжень

прямих іноземних інвестицій у промисловість. Так, у

2014 році негативні значення темпу приросту капіталь&

____________________________
1 У 2016 році Україна зайняла 85&е місце серед 138 країн

світу, втративши за рік шість позицій.
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них інвестицій у 13&ти областях стали причиною спаду

загальноукраїнського показника на 0,181 пункт (рис. 1).

Однак вже наступного року завдяки відновленню обся&

гів капітальних інвестицій у більшості областей спосте&

рігалось його повернення до позитивного значення

(1,6%). Загалом, порівняно з 2011 роком обсяги капі&

тальних інвестицій промислових підприємств у 2015&му

зросли на 11,3%.

Натомість надходження прямих іноземних інвес&

тицій у промисловість України у 2015 році порівняно з

2011&им впали на 12,8%, що стало наслідком щорічно&

го зниження їх темпів приросту. Спад надходжень цьо&

го виду іноземних інвестицій спостерігався у 21&й об&

ласті у 2014 році та 22&х областях у 2015&му. Незважа&

ючи на таку негативну динаміку обсягів залучення пря&

мих іноземних інвестицій, промисловий сектор еконо&

міки України надалі залишався привабливим для інозем&

них інвесторів. Попри спад на 11,8% за останні п'ять

років, частка промисловості в загальному обсязі над&

ходжень прямих іноземних інвестицій залишалася ста&

більною і становила понад 30%. Також на промис&

ловість у цьому році припадала майже третина (32,1%)

усіх освоєних капітальних інвестицій в Україні.

Шляхом інтегрування значень вищезгаданих показ&

ників було розраховано індекси інвестиційної активності

промисловості і проведено групування регіонів Украї&

ни (табл.1). Таким чином, було виокремлено три групи

областей за рівнями інвестиційної активності, а саме:

— група високого рівня (діапазон значень — 0,67—

1,0);

— група середнього рівня (діапазон значень —

0,34— 0,66);

— група низького рівня (діапазон значень — 0,0—

0,33).

Для переважної більшості (18&ти областей) ха&

рактерним був середній рівень інвестиційної активності.

Упродовж аналізованого періоду ця група залишалась

найчисельнішою, за винятком 2012 року, коли низький

рівень інвестиційної активності було зафіксовано у 13&

ти областях.

Високого рівня інвестиційної активності у 2015 році

було досягнуто лише у двох областях — Волинській і

Херсонській. Індекс інвестиційної активності у Во&

линській області на рівні 0,836 пунктів став найвищим

значенням по всіх регіонах України за весь період

2011—2014 рр., що було зумовлено найвищим показ&

ником темпу приросту капітальних інвестицій промис&

лових підприємств (196,7%) і найбільшою часткою ка&

пітальних інвестицій промислових підприємств (17,7%)

у порівнянні з рештою областей, а також високою част&

кою промисловості в загальному обсязі надходжень

прямих іноземних інвестицій за весь період, що аналі&

зується. Загалом ця область продемонструвала найви&

ще зростання індексу інвестиційної активності (на 0,554

пункти порівняно із 2012 роком), що уможливило її пе&

рехід із групи низького рівня інвестиційної активності в

групу високого рівня.

У Херсонській області також відбулось суттєве зро&

стання інтегрального індексу порівняно із 2012 роком

(на 0,454 пункти), що стало можливим в основному зав&

дяки позитивному темпу приросту прямих іноземних

інвестицій у промисловість (14,7%) та нарощенню їх

частки (1,08%) у загальній структурі по Україні.

Регіони, які сформували групу середнього рівня

інвестиційної активності, представляли 75% областей

України у 2015 році. За винятком Одеської, Миколаї&

вської та Львівської областей, усі вони характеризува&

лись значним потенціалом щодо залучення прямих іно&

земних інвестицій. Їх частка промисловості в загально&

му обсязі надходжень прямих іноземних інвестицій ста&

новила від 47,6% (у Рівненській) до 83,3% (у Пол&

тавській).

З огляду на неоднорідність показників, які харак&

теризують інвестиційну активність областей цієї групи,

в її межах варто виокремити три підгрупи регіонів.

Першу підгрупу формують регіони із середніми тем&

пами приросту капітальних інвестицій промислових

підприємств, проте від'ємними темпами приросту над&

ходжень прямих іноземних інвестицій. Сюди потрапили

Хмельницька, Чернівецька, Тернопільська, Черкаська,

Рис. 1. Динаміка показників інвестиційної активності промисловості України

Джерело: побудовано за [1; 7].
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Львівська області, значення приросту капітальних інве&

стицій у яких становило від 26,6% (у Хмельницькій) до

40% (у Тернопільській). Водночас темпи приросту над&

ходжень прямих іноземних інвестицій у цих областях

були незадовільними: від &30,4% (у Черкаській) до &9,6%

(у Хмельницькій).

Слід зазначити, що в межах цієї підгрупи виокреми&

лися області, які стабільно перебували в групі серед&

нього рівня інвестиційної активності (Хмельницька і Чер&

каська), а також ті, які продемонстрували висхідну ди&

наміку (Чернівецька, Тернопільська). Львівська область

характеризувалася мінливістю і балансувала на межі з

низьким рівнем інвестиційної активності. У 2012 році

Черкаська область була лідером серед інших областей

щодо інвестиційної активності (0,745 пунктів) завдяки

найвищій частці прямих іноземних інвестицій (4,45% від

загального обсягу надходжень в Україні), що надійшли

у промисловість упродовж 2011—2015 рр. Також близь&

кою до переходу у групу високого рівня інвестиційної

активності у 2013 році була Хмельницька область.

Друга підгрупа — це регіони із низькими темпами

приросту капітальних інвестицій промислових підпри&

ємств і від'ємними темпами приросту надходжень пря&

мих іноземних інвестицій (Дніпровська, Чернігівська,

Житомирська, Закарпатська, Київська, Вінницька та

Одеська області). Значення приростів капітальних інве&

стицій цієї підгрупи були в межах від 0,2% (у

Вінницькій) до 18,4% (у Дніпропетровській). Водно&

час надходження прямих іноземних інвестицій у цих

областях спадали від &18,6% (у Закарпатській) до &

2,7% (у Київській).

Стабільно середнім рівень інвестиційної активності

був у Дніпропетровській, Житомирській, Київській, За&

карпатській і Чернігівській областях. Остання у 2014 році

досягла високого рівня інвестиційної активності, підняв&

шись на 0,263 пункти за попередній рік. Її частка у за&

гальному обсязі надходжень прямих іноземних інвес&

тицій у промисловість України становила 0,54%, що

було найвищим значенням упродовж періоду, що ана&

лізується.

Вінницька область, перебуваючи у 2011—2012 рр.

на межі низького і середнього рівня інвестиційної ак&

тивності, у 2013 році продемонструвала стрибок на

0,196 пунктів і зі значенням індексу інвестиційної актив&

ності 0,464 пункти упродовж 2014—2015 рр. перебува&

ла у групі середнього рівня інвестиційної активності.

Найбільшим коливанням серед областей цієї підгру&

пи піддалася Одеська область, яка у 2012 році із групи

низького рівня інвестиційної активності підвищила своє

значення індексу на 0,291 пункт до значення 0,503 пун&

кти, що було близьким до переходу у групу високого

рівня інвестиційної активності. Однак вже упродовж

наступних років через зменшення капітальних інвестицій

промислових підприємств на 21,8% у 2013 році та 61,6%

у 2014 році, індекс її інвестиційної активності різко впав

(0,197 пунктів). Лише у 2015 році спостерігалось віднов&

лення попередніх позицій (+0,218 пунктів) і повернення

до групи середнього рівня інвестиційної активності.

Третя підгрупа — це регіони, для яких характерни&

ми були від'ємні темпи приросту як капітальних інвес&

тицій, так і прямих іноземних інвестицій, що надійшли

на промислові підприємства. До цієї підгрупи у 2015 році

увійшли Полтавська, Івано&Франківська, Кіровоградсь&

ка і Запорізька області. Зокрема, значення темпу при&

росту капітальних інвестицій промислових підприємств

коливались в межах від &26,6% у Полтавській області

до &4,6% у Кіровоградській області, а надходження

прямих іноземних інвестицій — від — 14,8% у За&

порізькій області до &2, 7% у Полтавській.

Незважаючи на сповільнення темпів приросту інве&

стицій у 2015 році, Полтавська область була близькою

до переходу у групу високого рівня інвестиційної актив&

ності. Також у 2014 році ця область демонструвала

підвищення інтегрального індексу інвестиційної актив&

ності на 0,452 пункти саме за рахунок нарощення темпу

надходження прямих іноземних інвестицій (85,1%), що

забезпечило їй найвищу позицію у групі високого рівня

інвестиційної активності.

У 2014 році у групі високого рівня інвестиційної ак&

тивності перебувала також і Івано&Франківська область,

індекс інвестиційної активності якої становив 0,772 пун&

кти, що було наслідком приросту капітальних інвестицій

на рівні 54%.

Кіровоградська область упродовж 2011—2015 рр.

характеризувалась середнім рівнем інвестиційної актив&

ності, за винятком 2012 року, коли капітальні інвестиції

промислових підприємств знизились на 57,8% до попе&

реднього року.

Запорізька область упродовж 2011—2015 рр. пе&

ребувала в межах групи середнього рівня інвестиційної

активності, проте з певними коливаннями, що наближа&

ли її до інших груп. Так, у 2013 році через падіння темпів

приросту капітальних інвестицій та надходжень прямих

іноземних інвестицій (&5,7% і &5,5% відповідно) вона

межувала з групою низького рівня інвестиційної актив&

ності. Наступного року темпи залучення прямих інозем&

них інвестицій на промислові підприємства не віднови&

лись, однак приріст капітальних інвестицій (25,3%) доз&

волив збільшити загальний рівень інвестиційної актив&

ності на 0,306 пунктів, що наблизило Запорізьку область

до групи високого рівня.

Луганську та Рівненську області не можна віднести

до жодної із виділених підгруп, оскільки значення пер&

винних показників їх інвестиційної активності відхиля&

ються від від решти областей другої групи.

Індекс інвестиційної активності Луганської області

лише у 2015 році повернувся до рівня 2011 року після

значних стрибків у попередніх роках і становив 0,552

пункти, тоді як капітальні інвестиції продовжили стрімко

падати (&72,1% у 2015 році), а темпи надходження пря&

мих іноземних інвестицій відновились на рівні 7,3% до

попереднього року. Натомість у Рівненській області у

2015 році спостерігалась протилежна ситуація: подаль&

ший спад темпів надходжень прямих іноземних інвес&

тицій (&33,6% проти &5% у 2014 році) та один з найви&

щих темпів приросту капітальних інвестицій (90,7%).

Однак за загальним показником інвестиційної актив&

ності (0,367 пунктів) її позиція знизилась на 0,254 пунк&

ти порівняно з попереднім роком, що спричинило ме&

жування з групою низького рівня.

До групи із низькою інвестиційною активністю у

2015 році увійшли області Східного регіону України

(Сумська, Харківська, Донецька) і Миколаївська об&

ласть. Упродовж 2011—2015 рр. найбільше сповільни&
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лась інвестиційна активність у промисловому секторі

Донецької (поступове падіння на 0,35 пункти)2, що по&

яснюється воєнною ситуацією, а також Сумської (посту&

пове падіння на 0,273 пункти) і Миколаївської (спад на

0,213 пункти) областей.

На відміну від Сумської області, яка щорічно втра&

чала свої позиції в основному через падіння темпів при&

росту прямих іноземних інвестицій, Миколаївська об&

ласть упродовж 2011—2013 рр. перебувала у першій де&

сятці групи середнього рівня інвестиційної активності.

Однак після падіння капітальних інвестицій у 2014 році

вдвічі, що стало причиною спаду індексу на 0,299

пунктів, у 2015 році Миколаївська область так і не відно&

вила своїх позицій.

Стабільно низькі позиції упродовж аналізованого

періоду займала Харківська область, індекс інвестицій&

ної активності якої не перевищував значення 2015 року

року (0,251 пункти) і був досягнутий лише завдяки

відновленню темпу приросту капітальних інвестицій про&

мислових підприємств на рівні 21,2%. Слід зазначити

також, що характерним для цієї області було також най&

нижче значення частки промисловості в загальному об&

сязі надходжень прямих іноземних інвестицій (макси&

мум 17,5% у 2014).

Підсумовуючи, можна стверджувати, що у 2015 році

почалося пожвавлення інвестиційної активності в Ук&

раїні, основними ознаками якого були:

— відновлення темпів приросту капітальних інвес&

тицій промислових підприємств у Вінницькій, Жито&

мирській, Львівській, Одеській, Сумській, Харківській,

Черкаській і Чернівецькій областях (лише у 7&ми облас&

тях спостерігався спад капітального інвестування про&

ти 13&ти областей у 2014 році);

— нарощення темпів приросту капітальних інвес&

тицій промислових підприємств у Волинській, Дніп&

ровській, Закарпатській, Рівненській, Тернопільській,

Херсонській і Хмельницькій областях;

— відновлення темпів приросту прямих іноземних

інвестицій у промисловість Луганської і Херсонської

областей;

— збільшення частки промисловості в загальному

обсязі надходжень прямих іноземних інвестицій у 13&

ти областях, з яких найбільше у Луганській, Вінницькій

і Херсонській.

Наслідком цих позитивних змін стало:

— зменшення кількості областей, що належали до

групи із найнижчим рівнем інвестиційної активності (до

4&х у 2015 році проти 13&ти у 2012 році);

— розширення групи середнього рівня інвестицій&

ної активності (18 областей у 2015 році проти 10&ти у

2012 році), що свідчить про наближення до вирівнюван&

ня значень показників інвестиційної діяльності та змен&

шення їх диспропорцій серед регіонів.

Водночас інвестиційна активність стримується таки&

ми негативними тенденціями, як:

— зменшення обсягів капітального інвестування у

Донецькій та Кіровоградській областях;

— зменшення надходжень прямих іноземних інвес&

тицій у Житомирській, Запорізькій і Харківській облас&

тях;

— зменшення частки промисловості в загальному

обсязі надходжень прямих іноземних інвестицій у До&

нецькій, Миколаївській і Сумській областях.

Додатково на інвестиційну ситуацію негативно впли&

ває зменшення зацікавлення іноземними інвесторами,

про що свідчить спад надходжень прямих іноземних

інвестицій на промислові підприємства у більшості об&

ластей України упродовж двох останніх років. Так, по&

рівняно з 2011 роком, коли негативний темп приросту

прямих іноземних інвестицій спостерігався лише у 4&х

областях (Закарпатській, Тернопільській, Черкаській і

Чернівецькій), у 2014 році негативна динаміка охопила

21&ну область, а надходження прямих іноземних інвес&

тицій у промисловість у 2015 році збільшились віднос&

но значень попереднього року лише у Луганській та

Херсонській областях.

Слід зазначити, що області Західного регіону впро&

довж останніх двох років (за винятком Львівської об&

ласті у 2014 році) перебували у групах високого і серед&

нього рівня інвестиційної активності. Найбільшими ре&

ципієнтами інвестицій у цьому регіоні стали промислові

підприємства Волинської, Закарпатської та Івано&Фран&

ківської областей.

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

На основі результатів аналізу інвестиційної актив&

ності промисловості у розрізі регіонів України можна

підсумувати, що, рівень інвестиційної активності по Ук&

раїні демонструє незначні позитивні тенденції у 2015

році, зокрема помірне зростання капітальних інвестицій

промислових підприємств на рівні 11,3% порівняно з

2011 роком. Проте надходження прямих іноземних інве&

стицій у промисловість України під впливом кризових

явищ, нестабільної політичної ситуації та військового

конфлікту скоротились на 12,83%.

Однак слід відмітити позитивні законодавчі кроки

[2—4; 9] на шляху реалізації сприятливого бізнес&се&

редовища, зокрема через усунення адміністративних

бар'єрів, запровадження стимулів та реорганізаційних

змін.

Узагальнення результатів дає можливість запропо&

нувати комплекс заходів щодо підвищення рівня інвес&

тиційної активності в Україні. На загальнодержавному

рівні необхідним є:

— визначення стратегічно важливих напрямків інве&

стування вітчизняної економіки відповідно до викликів

та глобальних тенденцій розвитку світової економічної

системи;

— розроблення механізму попередження зумисно&

го доведення до банкрутства вітчизняних підприємств

стратегічних галузей на основі визначення мотивів іно&

земних інвесторів, а також враховуючи такі фактори,

як їх репутація, досвід діяльності, приклади здійснення

попередніх міжнародних інвестиційних проектів, ресур&

сне забезпечення імплементації цільового інвестиційно&

го проекту тощо;

— розроблення механізму залучення малих та се&

редніх підприємств, особливо високотехнологічних, до

тіснішої співпраці з міжнародними фінансовими орга&____________________________
2 Індекси інвестиційної активності Луганської та Донецької областей обчислено без урахування тимчасово окупованих тери&

торій.
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нізаціями та фондами з метою комерціалізації науко&

во&технічних розробок та подальшого збуту продукції

на зовнішніх ринках;

— забезпечення прозорого механізму приватизації

державних підприємств, керуючись стратегією еконо&

мічного розвитку, із визначеними чіткими критеріями

відбору іноземних інвесторів та критеріями економіч&

ної ефективності подальшого управління цільовим

підприємством за головними напрямками післяпривати&

заційної реструктуризації (виробничий, організаційний,

кадровий, ринковий, інформаційний).

Таким чином, перспективи подальших досліджень

полягають в проведенні оцінки інших складових актив&

ності суб'єктів промислової діяльності, що визначають

конкурентоспроможність промисловості регіонів Украї&

ни в умовах зони вільної торгівлі між Україною і країна&

ми&членами ЄС.
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