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УДК 330.32

Коваленко С. О. підвищення інвестиційної привабливості харківської області в умовах децентралізації
Стаття присвячена дослідженню сучасних проблем, пов’язаних із залученням іноземних інвесторів, а також розробці практичних рекомендацій 
щодо покращення інвестиційної привабливості Харківської області шляхом застосування кластерного підходу в сучасних умовах проведення ре-
форми децентралізації влади. Проаналізовано динаміку обсягів прямих інвестицій в економіку Харківської області за останні роки. Досліджено 
стан і перспективи розвитку агропромислового комплексу регіону. Відмічено позитивні сторони розвитку Харківської області, які мають бути 
привабливими для іноземних інвесторів. Запропоновано створення територіальних громад з урахуванням перспектив максимального викорис-
тання ресурсного й виробничого потенціалу території шляхом створення кластера в сільськогосподарському секторі. Обґрунтовано необхід-
ність створення спеціальної комісії з питань створення кластерів, основними функціями якої будуть консультування, вирішення організаційних 
питань створення й проблем функціонування кластерів.
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Статья посвящена исследованию проблем, связанных с привлечением 
иностранных инвесторов, а также разработке практических реко-
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ных вопросов создания и проблем функционирования кластеров.
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prove the investment attractiveness of the Kharkiv region through applying 
the cluster approach in the context of the reform of decentralization of power. 
The dynamics of volumes of foreign investment in the economy of Kharkiv 
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У сучасних умовах обмеженості фінансових ресур-
сів багато уваги приділяється підвищенню інве-
стиційної привабливості регіонів України, адже без 

інвестування зараз неможливо уявити стабільного розви-
тку економіки країни. Вирішення проблем інвестиційної 
привабливості регіонів вимагає обґрунтованого підходу 
до обрання форм, способів і методів здійснення інвести-
цій, вивчення перспективних сфер діяльності для інвес-
тування. Важливим також є оцінка рівня використання 
потенціалу регіону, реальної ефективності вкладень.

Диспропорції розвитку територій України впли-
вають на рівень інвестиційної привабливості останніх. 
Пріоритетним напрямком соціально-економічного роз-

витку регіонів є орієнтація на максимальне використан-
ня власних конкурентних переваг і самозабезпечення. 

Зростання інноваційної активності можливе за 
умови застосування нових організаційних важелів, 
здатних стимулювати підвищення продуктивності праці 
у промисловості, створення продукції з високою дода-
ною вартістю, розвиток високотехнологічних і науко-
во ємних виробництв, створення замкнених ланцюгів 
виробництва. Одним з найбільш ефективних засобів 
підвищення інноваційної активності є застосування 
кластерного підходу до організації виробництва, який 
дозволяє об’єднати в межах кластерів ресурси та компе-
тенції, недоступні для окремих підприємств [10]. 
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Отже, застосування кластерного підходу до за-
безпечення регіонального розвитку може позитивно 
впливати на активність інвесторів, обсяги залучених 
інвестицій, створення нових робочих місць та розвиток 
інноваційних технологій.

Дослідженню проблем інвестиційної привабли-
вості та оцінки інвестиційного клімату регіонів України 
приділено увагу у працях таких вчених, як М. В. Гудзь, 
Г. І. Давидовська, О. В. Кузменко, Г. В. Сидор. Питан-
ням кластерних структур та їх стійкості приділено 
увагу в працях Ю. Б. Іванова, А. Д. Олійника. Однак по-
ряд зі значними дослідженнями у сфері стимулювання 
інноваційно-інвестиційної привабливості регіонів не-
достатньо уваги приділено вирішенню проблем заохо-
чення інвестицій у регіони в сучасних умовах впрова-
дження реформи децентралізації влади.

Мета статті – розробка пропозицій та практич-
них рекомендацій щодо підвищення інвестиційної при-
вабливості Харківського регіону шляхом застосування 
кластерного підходу в сучасних умовах децентралізації 
влади.

Ефективність інвестиційної діяльності залежить від 
правильного вибору напрямів та галузей інвесту-
вання в кожному конкретному регіоні. Отже, для 

ухвалення рішення щодо інвестування коштів у регіон 
необхідно провести аналіз його інвестиційної прива-
бливості, оскільки це є важливим для процесів міжре-
гіонального та міждержавного переміщення капіталу як 
одного з основних факторів економічного розвитку. Ви-
ходячи з цього, регіони через територіальну нерівномір-
ність розподілу економічних факторів розглядаються як 
конкуренти в боротьбі за інвестиційні ресурси [5]. 

Інвестиційна привабливість окремого регіону 
формується під дією факторів національного та регіо-
нального рівнів. Фактори національного рівня харак-
теризують інвестиційне середовище країни загалом, а 
регіональні фактори притаманні окремому місту чи об-
ласті. Своєю чергою, географічне розташування, трудові 
ресурси, природні ресурси є позитивними регіональни-
ми факторами, які здійснюють вагомий вплив на інве-
стиційну привабливість регіону, а несприятливий клі-
мат і корупція є негативними для регіону [8].

Таким чином, для потенційного інвестора оцінка 
зазначених факторів може стати достатньо суттєвою при 

виборі території для вкладання коштів. Своєю чергою, 
певний регіон має враховувати зазначену інформацію 
при складанні стратегічного плану розвитку області.

На сьогодні одним із пріоритетів керівництва 
Харківського регіону є посилення інвестиційної 
привабливості та збільшення питомої ваги іно-

земних інвестицій в економіку Харкова та області. Адже 
інвестиційна привабливість регіону визначає його по-
тенційну спроможність залучати капітал.

Харкову притаманні високі показники соціально-
економічного розвитку. Крім того, Харків очолює Асо-
ціацію міст – володарів Призу Європи, володіє повним 
комплектом нагород Ради Європи: Таблицею Європи, 
Дипломом, Почесним Прапором, Призом Європи.

Активність іноземних інвесторів у місті є достат-
ньою, проте супроводжується коливанням обсягу пря-
мих іноземних інвестицій за останні роки, що підтвер-
джують дані рис. 1. 

Так, у 2016 р. в економіку Харківської області ін-
вестиції надійшли з 62 країн світу, основними інвесто-
рами були Франція, Кіпр, Великобританія. Близько 85% 
прямих іноземних інвестицій зосереджено на підприєм-
ствах м. Харкова, адже місто добре забезпечене закла-
дами охорони здоров’я, освіти і культури, фінансовими 
установами, у ньому наявна розвинута транспортна інф-
раструктура. Обсяг прямих іноземних інвестицій в роз-
різі країн-інвесторів наведено в табл. 1.

Іноземне інвестування в сучасних умовах передба-
чає впровадження інноваційних технологій, пов’язаних 
з ресурсозбереженням і захистом навколишнього се-
редовища.

На нашу думку, сьогодні одним з ефективних за-
собів підвищення інноваційно-інвестиційної активності 
в регіоні є застосування кластерного підходу організа-
ції виробництва, який передбачає співпрацю учасників 
кластеру й прагнення до вирішення спільних проблем 
та досягнення спільних цілей.

У сучасних умовах підвищення конкурентної бо-
ротьби країн на глобальному ринку значення класте-
рів збільшується, тому що кластери є «районами» або 
територіями розвитку та ефективнішими порівняно з 
окремими підприємствами, навіть такими, які мають 
значний виробничо-технічний потенціал [3]. 
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Рис. 1. Обсяг прямих іноземних інвестицій в харківську область
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Варто відмітити, що в Харківському регіоні зосе-
реджено увагу на розвитку досить різних галузе-
вих кластерах. Зокрема, інноваційний регіональ-

ний аерокосмічний кластер «Мехатроніка», ІТ-кластер, 
Харківський енергетичний кластер, енергомашинобуду-
вання Харківської області, Харківський технопарк «Тех-
нополіс», кластер «Бізнес-послуг», біофармацевтичний 
кластер, транспортно-логістичний кластер, Еколайф, 
Слобожанський агропромисловий комплекс. При цьо-
му більшість підприємців Харківського регіону ще не 
усвідомлюють переваги кластерного підходу. Адже ко-
жен кластер відкриває нові можливості для підвищення 
виробництва, впровадження інноваційних технологій, 
підвищення заробітної плати. Крім цього, ефективна ро-
бота одного кластера впливає на продуктивність роботи 
інших кластерів.

 У сучасних умовах впровадження реформи децен-
тралізації влади, розпочатої в Україні, яка має привести 
до зростання економіки регіонів, достатності робочих 
місць для сільського населення та запобігання відтоку 
його в міста завдяки створенню умов для зацікавленос-
ті місцевих громад у залученні інвестицій, розвитку ви-
робництва, проведенню політики підвищення ефектив-
ності видатків бюджету та впроваджування реформ з 
використанням потенціалу області, застосування клас-
терного підходу організації виробництва є найбільш 
привабливим.

Створення галузевих кластерів підвищує рівень 
співпраці між виробниками та допоміжними організа-
ціями в процесі розробки нових спільних проектів, під-
вищує конкурентоспроможність підприємств, сприяє 
підвищенню якості прийняття управлінських рішень 
та здійсненню виробничого процесу шляхом розвитку 
інноваційних технологій у межах об’єднання. Разом з 

цим кластер стає найбільш привабливим для іноземних 
інвесторів, що дає можливість створювати нові робочі 
місця, збільшувати доходність та податкові надходжен-
ня до бюджету.

Децентралізація влади передбачає створення 
спроможної територіальної громади, яке полягає в до-
бровільному об’єднанні сільських громад, селищ, міст 
таким чином, щоб кожна окрема міська одиниця була 
самодостатнім елементом, що незначною мірою зале-
жить або є незалежним від інших міст і, водночас, могла 
бути корисною для цілого регіону [9]. 

В умовах процесу децентралізації влади в Україні 
з’являються нові можливості розвитку сільських тери-
торій, сприяння створенню та ефективної роботи аг-
ропромислових комплексів, переробних і логістичних 
підприємств. Цей процес дозволить вирішити проблему 
сільського безробіття та підвищити рівень життя селян. 
Крім того, факт збільшення попиту на продовольчі това-
ри, і особливо на органічну продукцію, у всьому світі по-
винен стати поштовхом для практичних дій у розвитку 
сільського господарства та для боротьби за інвестиції. 
Отже, об’єднана територіальна громада має достатній 
потенціал для підвищення інвестиційної привабливості. 

Таким чином, процес створення спроможних те-
риторіальних громад повинен не тільки враховувати 
територіальну близькість населених пунктів, але й їх 
спільні потенційні можливості в розвитку агропромис-
лового комплексу.

Слід зазначити, що до складу агропромислового 
комплексу Харківського регіону входить 1915 підпри-
ємств, які займаються сільськогосподарським виробни-
цтвом. На сьогодні основними напрямками спеціалізації 
агропромислового комплексу регіону є рослинництво 
та тваринництво. При цьому в структурі сільськогоспо-

таблиця 1 

Обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку харківської області

показник
Рік Відхилення, млн дол. СшА

2013 2014 2015 2016 2014/2013 2015/2014 2016/2015

Обсяг прямих 
іноземних інвестицій, 
млн дол. США, у т. ч.:

2131,9 1728,8 1554,6 1632,9 –403,1 228,6 78,3

Франція 847,4 843,2 839,7 823,9 –4,2 –3,5 –15,8

Кіпр 580,4 383,9 313,9 304,6 –196,5 –70,0 –9,3

Великобританія 214,3 175,3 142,4 257,2 –39,0 –32,9 114,8

Віргінські острови 119,7 67,9 46,4 46,1 –51,8 –21,5 –0,3

Російська федерація 40,5 31,8 28,8 28,4 –8,7 –3,0 –0,4

Нідерланди 62,8 33,8 29,2 26,8 –29,0 –4,6 –2,4

Швейцарія 25,5 25,0 24,8 24,7 –0,5 –0,2 –0,1

Польща 31,9 23,5 20,1 19,4 –8,4 –3,4 –0,7

США 22,1 16,5 16,5 16,5 –5,6 0 0

Панама 59,7 29,4 18,3 16,4 –30,3 –11,1 –1,9

Беліз 30,0 23,3 16,9 15,8 –6,7 –6,4 –1,1

Інші країни 97,6 75,2 57,6 53,1 –22,4 –17,6 –4,5

Джерело: складено за [7].
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дарського виробництва області рослинництво складає 
78%, а тваринництво – 22%. У галузі рослинництва пере-
важає виробництво зернових і технічних культур, у га-
лузі тваринництва – м’ясне виробництво, птахівництво, 
молочне скотарство [1]. 

За підсумками роботи в І півріччі 2016 р. індекс ви-
робництва валової продукції тваринництва в цілому по 
Харківській області склав 103,7%, у тому числі по сіль-
ськогосподарських підприємствах – 106,6%, по госпо-
дарствах населення – 101,1%. За зазначений період об-
сяги реалізації всіма категоріями господарств худоби та 
птиці на забій в живій вазі склали 66,9 тис. тонн, що на 
18,4% більше обсягів реалізації минулого року. Сільсько-
господарськими підприємствами реалізовано на забій 
33,4 тис. тонн худоби та птиці, що на 48,4% більше анало-
гічного показника 2015 р., у тому числі обсяги реалізації 
великої рогатої худоби збільшилися на 18,2%, свиней –  
на 22,1%, птиці – вдвічі. Так, за чисельністю поголів’я 
великої рогатої худоби (станом на 01.04.2017 р. –  
204,1 тис. голів) Харківська область посідає 4 місце серед 
регіонів України, а питома вага сільськогосподарських 
підприємств за чисельністю поголів’я дійної череди в 
області – 38,6%. За 1 півріччя 2016 р. Харківська область 
посіла третє місце за виробництвом молока з часткою 
8,8% в Україні [4].

Крім того, у 2016 р. ряд підприємств впроваджува-
ли інвестиційні проекти в галузі тваринництва. У ТОВ 
«Агросервіс ЛТД» Чугуївського району та ТОВ АФ «Піс-
чанська» Красноградського району тривають будівни-
цтва молочних комплексів – на 1200 голів корів та 1920 
голів великої рогатої худоби відповідно. Впровадження 
цих інвестиційних проектів дасть можливість суттєво 
збільшити на підприємствах чисельність продуктивної 
худоби, а отже, і обсяги виробництва молока [6].

Середній рівень розораності території Харківської 
області становить 63,5%. Значно вище середньо-
го рівень розораності земель у Зачепилівському, 

Кегичівському, Сахновщинському, Лозівському, Близ-
нюківському та Шевченківському районах. У всіх ра-
йонах у структурі площ збору сільськогосподарських 
культур переважають зернові та зернобобові культури, 
обсяг виробництва яких у 2016 р. склав 43116,7 тис. ц, 
що на 2,5% більше аналогічного показника у 2015 р. Ви-
робництво соняшника складає 13522,4 тис. ц, цукрових 
буряків – 12071,4 тис. ц, що становить 115,4% і 224,1% 
аналогічного показника 2015 р. відповідно [10].

Варто також зауважити, що Харківщина є визна-
ним центром аграрної освіти. Три вищі навчальні за-
клади IV рівня акредитації (Харківський національний 
технічний університет сільського господарства імені 
Петра Василенка, Харківський національний аграрний 
університет ім. В. В. Докучаєва, Харківська державна 
зооветеринарна академія) та чотири вищі навчальні за-
клади I–II рівнів акредитації (Красноградський технікум 
механізації сільського господарства ім. Ф. Я. Тимошен-
ка, Вовчанський технікум Харківського національного 
технічного університету сільського господарства іме-
ні Петра Василенка та Коледж переробної та харчової 
промисловості Харківського національного технічного 

університету сільського господарства імені Петра Васи-
ленка, Липковатівський аграрний коледж) здійснюють 
підготовку фахівців для різних галузей агропромисло-
вого комплексу, а також лісової галузі та землевпоряд-
кування по 49 спеціальностях. Отже, Харківський регіон 
сміливо можна вважати цілком забезпеченим кадрами у 
сфері сільського господарства.

Таким чином, вирішуючи питання створення 
спроможних територіальних громад у зазначе-
них районах, варто враховувати їх переваги та 

відповідно об’єднуватися з територіально близькими 
населеними пунктами, які мають потенційні виробничі 
можливості, а також переробні підприємства, елевато-
ри, хлібокомбінати тощо. Об’єднана територіальна гро-
мада, на нашу думку, повинна мати потенційні можли-
вості розвитку агропромислового комплексу, що, своєю 
чергою, підвищить її інвестиційну привабливість, спри-
ятиме залученню іноземного капіталу, а отже, надасть 
можливість забезпечити зайнятість та достатній рівень 
життя сільського населення. 

Враховуючи викладене, вважаємо за доцільне 
створення в Харкові спеціальної комісії з питань ство-
рення кластерів, основними функціями якої було б по-
ширення інформації та консультації з питань створення 
кластерів та особливостей їх функціонування, вирішен-
ня організаційних питань, надання аналітичних висно-
вків та рекомендацій щодо напрямів діяльності кластер-
них структур, сприяння вирішенню проблем функціону-
вання вже створених кластерів.

Ми вважаємо, що тільки виважений кластерний 
підхід до інноваційно-інвестиційного розвитку окремої 
громади сприятиме ефективному розвитку Харківсько-
го регіону в сучасних умовах реформування влади. У 
цьому процесі доцільно не обирати між кластерами, а 
заохочувати їх створення, адже кожний кластер дозво-
ляє відкрити нові можливості підвищення продуктив-
ності, конкурентоздатності регіону, максимально вико-
риставши його потенціал. Також варто звернути увагу 
на оцінку джерел та обсягів потенційних інвестицій, 
можливості застосування інноваційних технологій, за-
лучення фахівців для наукових розробок у галузі та про-
ведення економічних розрахунків, їх корисність для ін-
весторів. Досить важливо також брати участь у вистав-
ках, конференціях, форумах для поширення інформації 
про діяльність підприємств та їх можливості. 

ВИСНОВКИ
Проведений аналіз доводить, що Харківська об-

ласть займає одне з провідних місць в Україні за рівнем 
розвитку агропромислової галузі. У сучасних умовах 
збільшення попиту на продукти здорового харчування 
в Харківському регіоні створені сприятливі умови для 
розвитку харчової та переробної промисловості в сіль-
ськогосподарському секторі. 

Кожний регіон, і Харківська область не виключен-
ня, зацікавлений в успішному проведенні децентраліза-
ції, яка є життєво необхідною для розвитку сіл та селищ, 
сільськогосподарських підприємств, стимулювання 
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ство рення нових робочих місць та підвищення рівня 
життя сільського населення. Спроможна територіаль-
на громада як самодостатній суб’єкт має виробничий 
потенціал, що є досить привабливим для потенційних 
інвесторів. Саме тому в процесі створення територіаль-
них громад варто враховувати їх можливості, ресурси, 
кадри, визначити пріоритетні завдання розвитку.         
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