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Гелеверя Є. М., Сергієнко Ю. І. Інвестиційна привабливість регіонів як основа сталого розвитку країни

Метою статті є комплексний і системний аналіз наявного теоретичного базису інвестиційної привабливості територій та розробка прак-
тичних пропозицій і рекомендації щодо вирішення проблем інвестиційної привабливості регіонів України в сучасних умовах. У статті проана-
лізовано сучасний феномен інвестиційної привабливості та наявні різноманітності трактувань змістового наповнення інвестиційної прива-
бливості стейкхолдерами. Узагальнено підходи до визначення економічної суті інвестиційної привабливості, зокрема, наведено інвестиційну 
привабливість як відносне поняття, що відображує думку певної групи інвесторів відносно співвідношення рівня ризику, рівня прибутковості 
та вартості фінансових ресурсів у тій або інший державі, регіоні або галузі; з іншого боку – показано інвестиційну привабливість як сукупність 
деяких об’єктивних особливостей, властивостей, засобів, можливостей економічної системи, яка визначає потенційний платіжний попит на ін-
вестиції. Встановлено показники, за якими можна аналізувати рівень інвестиційної привабливості регіонів країни. Об’єднано їх у три великі групи 
факторів, які з боку інвесторів є визначальними для інвестиційної привабливості територій. Визначено, що інвестиційна привабливість відіграє 
вагому роль в активізації інвестиційних процесів на регіональному рівні в умовах управлінської, фінансової та регуляторної децентралізації. Ви-
сокий рівень інвестиційної привабливості гарантує стабільне надходження інвестицій у країну, додаткові надходження до бюджету держави, 
краще соціальне середовище в країні. Науково обґрунтовано, що залучення інвестицій в економіку регіонів є ключовим завданням у сучасних еконо-
мічних умовах. Найраціональніше вирішити його можна за допомогою підвищення інвестиційної привабливості регіонів України для потенційних 
інвесторів, де основним завданням повинна стати оптимізація нормативно-правових, фінансових та управлінських умов для інвестування, які 
зумовлюють вибір інвестора відносно конкретного об’єкта інвестування, якими можуть виступати окремий проєкт, підприємство в цілому, 
корпорація, місто, регіон, країна.
Ключові слова: інвестиційна привабливість, регіон, показники інвестиційної привабливості, фактори інвестиційної привабливості, проблеми 
інвестиційної привабливості регіонів України
DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-4-111-117
Рис.: 3. Бібл.: 17.
Гелеверя Євгеній Михайлович – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки, Харківський національний університет будівни-
цтва та архітектури (вул. Сумська, 40, Харків, 61000, Україна)
E-mail: geleverya@ukr.net
Сергієнко Юлія Іванівна – аспірантка кафедри економіки, Харківський національний університет будівництва та архітектури (вул. Сумська, 40, 
Харків, 61000, Україна)
E-mail: sergiienko.science@gmail.com

УДК 332.1:330.322
JEL: G31

Гелеверя Е. М., Сергиенко Ю. И. Инвестиционная привлекательность регионов как основа устойчивого развития страны

Целью статьи являются комплексный и системный анализ существующего теоретического базиса инвестиционной привлекательности тер-
риторий и разработка практических предложений и рекомендаций по решению проблем инвестиционной привлекательности регионов Украины 
в существующих условиях. Обобщены подходы к определению экономической сущности инвестиционной привлекательности, представлена ин-
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Geleverya Y. M., Serhiienko Y. I. The Investment Attractiveness of Regions as the Basis of the Country’s Sustainable Development

The article is aimed at a comprehensive and systematic analyzing the existing theoretical basis for the investment attractiveness of territories and developing 
practical proposals and recommendations to address the problems of investment attractiveness of Ukraine’s regions in the current conditions. Approaches to 
defining the economic essence of investment attractiveness are generalized, investment attractiveness is presented as a relative concept, reflecting the opinion 
of a certain group of investors regarding the proportion of risk level, profitability and value of financial resources in a particular country, region or industry; on 
the other hand, investment attractiveness is shown as an aggregate of certain objective features, properties, means, opportunities of the economic system, 
which determines the potential effective consumer demand for investments. Indicators by which it is possible to analyze the level of investment attractiveness 
are determined. They are combined into three large groups of factors, which on the part of investors are the determining factors for the investment attractive-
ness of territories. It is defined that investment attractiveness plays an important role in activating investment processes at the regional level in the context  
of administrative, financial and regulatory decentralization. A high level of investment attractiveness guarantees a stable investment in the country, additional 
revenues to the State budget, better social environment in the country. It is scientifically based that attracting investment in the region’s economy is a key task 
in today’s economic environment. It can be rationally solved by increasing the investment attractiveness of Ukraine’s regions for potential investors, where the 
main task should be to optimize the regulatory, financial and administrative conditions for investment, which determine the choice of the investor regarding  
a specific object of investment, be it a separate project, an enterprise as a whole, a corporation, a city, a region or a country.
Keywords: investment attractiveness, region, indicators of investment attractiveness, factors of investment attractiveness, problems of investment attractive-
ness of Ukrainian regions.
Fig.: 3. Bibl.: 17.
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У сучасних умовах інвестиційна діяльність є ва-
гомим фактором соціально-економічного роз-
витку країни. Залучення інвестицій в Україну 

характеризується істотними територіальними дис-
пропорціями, і причиною цього є неоднакова інвес-
тиційна привабливість регіонів, тобто різноманітний 
набір характеристик території, на які звертають увагу 
потенційні інвестори під час прийняття рішень щодо 
перспектив інвестування. Дослідження інвестиційної 

вестиционная привлекательность как относительное понятие, отражающее мнение определенной группы инвесторов относительно соот-
ношения уровня риска, уровня прибыльности и стоимости финансовых ресурсов в той или иной стране, регионе или отрасли; с другой сторо-
ны – показана инвестиционная привлекательность как совокупность некоторых объективных особенностей, свойств, средств, возможностей 
экономической системы, которая определяет потенциальный платежный спрос на инвестиции. Установлены показатели, по которым можно 
анализировать уровень инвестиционной привлекательности. Они объединены в три большие группы факторов, которые со стороны инвесторов 
являются определяющими для инвестиционной привлекательности территорий. Определено, что инвестиционная привлекательность играет 
важную роль в активизации инвестиционных процессов на региональном уровне в условиях управленческой, финансовой и регуляторной децентра-
лизации. Высокий уровень инвестиционной привлекательности гарантирует стабильное поступление инвестиций в страну, дополнительные 
поступления в бюджет государства, лучшую социальную среду в стране. Научно обосновано, что привлечение инвестиций в экономику регионов 
является ключевой задачей в современных экономических условиях. Рационально решить ее можно с помощью повышения инвестиционной при-
влекательности регионов Украины для потенциальных инвесторов, где основной задачей должна стать оптимизация нормативно-правовых, 
финансовых и управленческих условий для инвестирования, которые обусловливают выбор инвестора относительно конкретного объекта инве-
стирования, которыми могут выступать отдельный проект, предприятие в целом, корпорация, город, регион, страна.
Ключевые слова: инвестиционная привлекательность, регион, показатели инвестиционной привлекательности, факторы инвестиционной при-
влекательности, проблемы инвестиционной привлекательности регионов Украины.
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привабливості регіонів є досить актуальним, адже 
розглядається як основа фінансової самодостатності 
та розвитку країни в умовах децентралізації та євро-
інтеграції. 

Серед публікацій щодо наукових досліджень 
регіональних аспектів інвестиційної привабливос-
ті нами ретельно опрацьовано роботи видатних 
вітчизняних науковців: Амоші О. І., Буркинсько-
го Б. В., Геєця В. М., Данилишина Б. М., Кизима М. О.,  
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Манцурова І. Г., Новікової О. Ф., Пірожкова С. І., Ха-
річкова С. К., Хвесіка М. А. [1–10] та ін. 

Водночас опрацьовані нами наукові джерела та 
досвід свідчать, що і досі науковцями не ви-
роблений системний підхід щодо формуван-

ня та ефективного використання теоретичних засад 
і науково-методичного забезпечення інвестиційної 
привабливості регіонів як основи сталого розви-
тку країни, недостатньо уваги приділяється пошу-
ку шляхів підвищення інвестиційної привабливості 
та оцінці умов здійснення інвестиційних процесів. 
Тому авторами цієї наукової статті поставлено за 
мету комплексно та системно проаналізувати на-
явний теоретичний базис інвестиційної привабли-
вості територій та розробити практичні пропозиції 
і рекомендації щодо вирішення проблем інвести-
ційної привабливості регіонів України в сучасних 
умовах.

Результати. Феномен інвестиційної прива-
бливості в економічній літературі з’явився досить 
недавно, і наявні трактування характеризуються 
значною різноманітністю. Неоднозначність і багато-
векторність визначає різне сприйняття та розуміння 
змістового наповнення інвестиційної привабливості 
стейкхолдерами. 

Багатоваріантність у тлумаченні інвестиційної 
привабливості надалі ускладнює її діагностику, бо 
різне змістове наповнення категорій обумовлює від-
мінні підходи до оцінювання та ідентифікації. З огля-
ду на це з'являється необхідність в обґрунтованому 
уточненні значення поняття «інвестиційна привабли-
вість». 

На підставі узагальнення різних підходів і по-
глядів до розуміння категорії «інвестиційна прива-
бливість» [1,3,14,15,16,17] нами зроблено висновок 
про їх неоднорідність, що викликано процесами, які 
виникають у галузях національного господарства і, 
найголовніше, з огляду на різний інвестиційний по-
тенціал та інвестиційний ризик. 

Використавши узагальнення, структурно-логіч-
ний аналіз і синтез як методи наукового пізнання, 
нами визначено, що:

інвестиційна привабливість – це відносне  �
поняття, яке відображує думку певної групи 
інвесторів відносно співвідношення рівня 
ризику, рівня прибутковості і вартості фінан-
сових ресурсів в тій або інший державі, регі-
оні або галузі;
з іншого боку, інвестиційна привабливість –  �
це сукупність деяких об’єктивних особливос-
тей, властивостей, засобів, можливостей еко-
номічної системи, яка визначає потенційний 
платіжний попит на інвестиції.

Покращення інвестиційної привабливості є од-
ним із визначальних засобів пожвавлення національ-

ної економіки України та її переходу до нових прогре-
сивних технологічних процесів [3]. 

Міжнародний інвестиційний простір нині 
функціонує за ринковими правилами, в умовах жор-
сткої конкуренції, де головними «гравцями» в кон-
курентній боротьбі за основний товар – інвестицій-
ні ресурси – виступають вже окремі регіони країни. 
Найбільші за обсягом та найефективніші інвестиції 
залучають до себе саме ті країни, чиї регіональні ін-
вестиційні стратегії виявляються найбільш вдалими. 
Забезпечення сприятливого інвестиційного клімату 
та стійкої інвестиційної безпеки в Україні набуває 
стратегічної важливості. 

Від реалізації цього завдання залежать динаміка 
соціально-економічного розвитку та можливості мо-
дернізації на інноваційній основі національної еконо-
міки загалом [4]. 

Для пошуку шляхів підвищення інвестиційної 
привабливості необхідно ретельно оцінити умови 
здійснення інвестиційних процесів. Тому визначення 
та систематизація чинників впливу на інвестиційне 
середовище має величезне значення для його покра-
щення. До комплексу чинників, що характеризують 
умови здійснення інвестиційної діяльності в Україні, 
належать: 

рівень розвитку продуктивних сил у країні;  �
рівень розвитку інвестиційного ринку;  �
рівень розвитку фінансово-кредитної систе- �
ми країни; 
законодавчо-нормативна база держави;  �
умови інвестиційної діяльності для інозем- �
ного інвестора; 
рівень інвестиційної активності населення   �
[1; 5; 16; 17].

Показники, за якими можна аналізувати рівень 
інвестиційної привабливості регіонів країни, нами 
об’єднано у три великі групи факторів, які з боку ін-
весторів є визначальними для інвестиційної прива-
бливості територій (рис. 1).

Досить низька інвестиційна привабливість ре-
гіонів України, нестабільний політичний та 
економічний сектор, політизованість еконо-

міки – як результат небажання як вітчизняних, так 
і іноземних інвесторів вкладати кошти в економіку 
України. 

Так, на сьогодні в Україні існує ціла низка про-
блем, що перешкоджають поліпшенню інвестиційної 
привабливості регіонів. Щорічно Світовий еконо-
мічний форум проводить опитування, згідно з яким 
виявляється низка факторів, що справляють найбіль-
ший вплив на розвиток бізнесу в Україні. Такими фак-
торами є [8]: 

політична нестабільність; �
дії уряду; �
доступ до фінансових ресурсів; �
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наявніс � ть природних ресурсів;
інфляція; �
недостатній рівень кваліфікації робочої сили; �
низький рівень охорони здоров’я; �
злочинність; �
валютне регулювання; �
податкові ставки; �
трудове законодавство; �
податкове законодавство. �

Сьогодні Україна має значний регіональний ін-
вестиційний потенціал, який, на жаль, реалізу-
ється не в повному обсязі. Як свідчать обсяги 

капітальних інвестицій (рис. 2), у 2018 році найбільше 
їх надійшло до міста Києва, водночас у регіони інвес-
тиції майже не спрямовуються. Чітку відокремлену 
позицію інвестиційних лідерів у залученні інвести-
цій посіли промислові лідери – Дніпропетровська, 
Київська, Харківська, Запорізька та Одеська облас-
ті. Решта областей утворює однорідну сукупність 
з найнижчими показниками. Така тенденція може 
призвести до формування великої депресивної зони 
в Україні [3].

Зростання ступеня інвестиційної неодно-
рідності призводить до послаблення економічних 

взаємозв’язків між регіонами, нарощення проти-
річ, які надалі можуть призвести до дезінтеграції 
національної економіки. Перетворення України на 
привабливий об’єкт як для внутрішніх, так і для іно-
земних інвестицій, має віддзеркалити досягнення 
порогових значень індикаторів інвестиційної без-
пеки, а  саме:

частка прямих іноземних інвестицій у за- �
гальному обсязі інвестицій на рівні 20–30 % 
і вище; 
відношення обсягів інвестицій в основний  �
капітал до ВВП на рівні 25 % і вище; 
відношення обсягів інвестицій до вартості  �
основних засобів на рівні 6 % і вище [3; 4].

Аналізуючи стан, у якому знаходиться країна чи 
регіон, інвестори повинні передбачити всі можливі 
втрати, оцінити перешкоди у здійсненні капітало-
вкладень, а також створенні та веденні бізнесу, що 
призводять до відмови від розвитку підприємництва 
в регіоні. Перша й основна умова, яка є обов’язковою 
для кожного інвестора, – це захищеність інвестицій-
ного капіталу. На жаль, Україна не може надати га-
рантію захисту інвестицій, саме тому іноземні інвес-
тори і не хочуть ризикувати та вкладати свої кошти 
в нестабільну українську економіку. Для активізації 

 концентрація і розподіл інвестиційного 
капіталу;

 активізація впровадження нових 
виробничих потужностей;

 розвиток прямих і портфельних інвестицій

Інвестиційна активність

    Ризики:
 законодавчі;
 політичні;
 соціальні;
 економічні;
 екологічні;
 кримінальні

Фактори визначення рівня некомерційних 
інвестиційних ризиків

    Потенціали:
 трудовий;
 природно-географічний;
 інфраструктурний;
 виробничий;
 інноваційний;
 інституціональний;
 фінансовий;
 споживчий

Фактори безпосереднього впливу на 
рівень інвестиційного потенціалу регіону

Визначальні фактори для інвестиційної привабливості територій

Рис. 1. Фактори інвестиційної привабливості територій

Джерело: розроблено авторами на основі [2; 5; 9; 14].
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інвестиційної діяльності потрібна інвестиційна полі-
тика з більш чітким механізмом реалізації на держав-
ному та регіональному рівнях [4]. 

На основі аналізу стану та проблем інвестицій-
ної привабливості регіонів України та країни 
в цілому нами запропоновано такі пропози-

ції щодо їх вирішення (рис. 3). 
В цілому науковці та представники бізнес-

спільноти зазначають, що в Україні необхідно прово-
дити реальні реформи, а не тільки про них говорити. 
При цьому вони вважають, що потрібно обрати прі-
оритетні напрями розвитку та зосередитися на них. 
Серед найважливіших кроків, яких потребує еконо-
міка країни, інвестори називають боротьбу з  коруп-
цією, дерегуляцію, податкову та судову реформи, вдо-
сконалення регулювання фінансового ринку, а  також 
вирішення конфлікту на сході України [2; 17]. Саме 

здійснення цих завдань здатне стати реальним сти-
мулом для залучення інвестицій у вітчизняну еконо-
міку.

ВИСНОВКИ
Інвестиційна привабливість відіграє вагому 

роль в активізації інвестиційних процесів на регіо-
нальному рівні в умовах управлінської, фінансової 
та регуляторної децентралізації. Високий рівень ін-
вестиційної привабливості гарантує стабільне надхо-
дження інвестицій в країну, додаткові надходження 
до бюджету держави, краще соціальне середовище 
в  країні.  

Залучення інвестицій в економіку регіонів є 
ключовим завданням у сучасних економічних умо-
вах. Найраціональніше вирішити його можна за до-
помогою підвищення інвестиційної привабливості 
регіонів України для потенційних інвесторів, де осно-

 

м. Київ, 200308,3

Чернігівська, 8971,3

Чернівецька, 3720,6

Черкаська, 11110,4

Хмельницька, 11274,9

Херсонська, 8853,2

Харківська, 23551,1

Тернопільська, 8375,0

Сумська, 7749,8

Рівненська, 7228,0

Полтавська, 18636,7

Одеська, 23787,8

Миколаївська, 10099,2

Львівська; 28995,5

Львівська; 28995,5

Кіровоградська, 3219,3

Київська; 40713,4

Вінницька; 17626,5

Волинська; 8687

Закарпатська; 7500,6

Житомирська; 8742,3

Донецька; 26979,4

Дніпропетровська; 60288,6

Запорізька; 15732

Луганська, 3219,3

 
Рис. 2. Капітальні інвестиції за регіонами України за  2018 р., млн грн

Джерело: складено авторами на основі [12].
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вним завданням має стати оптимізація нормативно-
правових, фінансових та управлінських умов для ін-
вестування, які зумовлюють вибір інвестора відносно 
конкретного об'єкта інвестування, яким може висту-
пати окремий проєкт, підприємство в цілому, корпо-
рація, місто, регіон, країна.                  
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 Зміни 
в нормативно-правовій

 базі

Запровадження програм 
розвитку ринку фінансових 

послуг

Посилення ролі місцевих органів 
виконавчої влади й органів 
місцевого самоврядування 

 розробка й ухвалення 
декількох рамкових 
нормативних актів, зокрема, 
про роль місцевих органів 
влади, органів місцевого 
самоврядування в 
підвищенні інвестиційної 
привабливості територій; 

 внесення доповнень до 
Законів України «Про 
місцеве самоврядування 
в Україні»  та «Про місцеві 
державні адміністрації» 
стосовно розширення прав 
і зобов’язань місцевих 
органів у регулюванні 
інвестиційної діяльності; 

 ухвалення законодавчих 
актів, які регулюють 
проведення реального 
дерегулювання 
підприємницької діяльності 
в напрямку збільшення 
інвестиційних ресурсів на 
фінансовому ринку України 

 розробка комплексу заходів 
для збільшення іноземних 
інвестицій від фінансових 
програм;

 створення лізингових 
центрів, які б 
спеціалізувались на 
обслуговуванні малих 
підприємств; 

 створення розвитку 
інфраструктури ринку 
лізингових послуг;

 зниження вартості 
кредитних ресурсів до рівня, 
який би не перевищував 
20 % річних, для 
забезпечення ефективності 
фінансових операцій; 

 зниження вартості 
нотаріальних послуг 
з оформлення фінансових 
договорів з метою 
послаблення фінансового 
навантаження на учасників 
угоди 

 створення умов для 
ефективного функціонування 
та розвитку ринкової 
інфраструктури; 

 проведення опитування 
керівників компаній з метою 
виявлення їхніх інвестиційних 
уподобань; 

 проведення конференцій та 
тренінгів для службовців 
місцевого рівня для 
формування інвестиційної 
карти регіону; 

 створення сприятливих умов 
для розробки 
підприємствами 
інвестиційних проєктів; 

 проведення акцій-реклами 
для показу економічного та 
природно-ресурсного  
потенціалів регіонів 

Рис. 3. пропозиції щодо вирішення проблем інвестиційної привабливості регіонів України
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