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інвесторів відіграють рейтинги інвестиційної привабливості регіонів, 
інвестиційні паспорти регіонів та інвестиційні атласи по регіонах [4]. 
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Інвестиційний клімат в Україні упродовж останніх років значно 
погіршився, незважаючи на наявність вигідного географічного розташування, 
природно- кліматичних умов, значного потенціалу економіки.  

Забезпечення стабільного економічного зростання в Україні та 
зменшення регіональних диспропорцій соціально-економічного розвитку 
залежать від того, як розв’язуватимуться завдання підвищення інвестиційної 
привабливості держави в цілому та регіонів, зокрема. 

За даними Державної служби статистики [1] обсяг залучених в країну 
іноземних інвестицій зростав з року в рік. Однак, починаючи з 2014 р., 
спостерігається скорочення цього показника: у 2014 на рівні – 55,3 млрд дол., 
2015 році – на рівні 45,9 млрд дол., а в 2016 р. Україна акумулювала всього 
43,3 млрд доларів прямих іноземних інвестицій, що значно менше реальних 
потреб економіки. Така ситуація зумовлена економічною та політичною 
нестабільністю в країні, недосконалістю інвестиційного законодавства, 
надмірним тиском податкових органів, високим рівнем бюрократизації і 
корумпованості державного апарату та відсутністю реформ у цьому напрямі, 
складністю реєстраційних, ліцензійних і митних процедур. 
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Від ефективності організації інвестиційного процесу значною мірою 
залежить і економічний розвиток регіонів. Завдяки припливу додаткового 
капіталу в регіоні, можна забезпечити економічне зростання, шляхом 
впровадження новітніх технологій, оновлення економічної бази, відтворити 
оптимальні структурні пропорції в економіці і, як наслідок, забезпечити 
повноцінне функціонування господарських суб’єктів, збільшити 
конкурентоспроможність регіонального виробництва. Проте несприятливий 
інвестиційний клімат в Україні негативно впливає і на рівень інвестиційної 
привабливості та обсяги інвестування регіонів [3, с. 106]. 

Динаміка зростання інвестицій в більшості регіонів України протягом 
2014-2016 рр. не є постійною та значно коливається. Приріст цього показника 
протягом 2014 р. спостерігався тільки у Івано-Франківській, Полтавській 
Чернівецькій та Вінницькій областях. В 2015-2016 рр. значно скоротилися 
обсяги інвестицій в Донецькій та Луганській областях через дестабілізацію 
суспільно-політичної та соціально-економічної ситуації, за умови такої 
ситуації, в цих регіонах  надалі спостерігатиметься зменшення обсягів 
інвестицій.  

Загалом, регіони України значно відрізняються за обсягами 
надходжень іноземних інвестицій. При цьому, різниця в питомій вазі у 
загальному обсязі інвестування є досить значною. За обсягами залучення 
іноземних інвестицій їх можна поділити на три групи: лідером є Київ – 
49,5 % від загального значення по Україні, друге місце – Дніпропетровська 
область – 16,9 %, третє місце - Харківська – 3,8 %, Київська – 3,6 %, Одеська 
– 3,1 %, Львівська – 3,0 % області; четверте місце – Полтавська – 2,2 % та 
Івано-Франківська – 2,0 %. До цих регіонів надходить 89,7 % усіх залучених 
прямих інвестицій. До регіонів-аутсайдерів можна віднести Тернопільську – 
0,12 %, Чернівецьку – 0,15 %, Кіровоградську – 0,18 %, Чернігівську – 0,22 % 
області [1, 2]. Рівень локалізації залучених інвестицій в м. Київ в 3,4 рази 
більший за аналогічний показник в Дніпропетровській області, яка займає 
другу позицію в рейтингу. Якщо ж порівнювати столицю з регіоном-
аутсайдером, то різниця просто вражає: в 2016 р. концентрація інвестицій у 
Києві була в 92 рази більша за такий самий показник в Тернопільській 
області.  

Основними причинами недостатньої інвестиційної активності в 
регіонах України є: ускладнений процес входження інвестицій в країну, 
невисока довіра до стабільності урядових рішень, відсутність дієвих реформ, 
втручання уряду в роботу приватного бізнесу, високий рівень корупції та 
значні адміністративні перешкоди для розвитку інвестиційної діяльності; 
незацікавленість місцевих органів влади в окремих регіонах у швидкому і 
безперешкодному проходженні дозвільних документів, що супроводжують 
реалізацію інвестиційного проекту; військовий конфлікт на сході України [3]. 

Задля усунення проблем, пов’язаних з залученням інвестицій до 
регіонів, повинна бути сформована виважена та дієва державна інвестиційна 
політика, яка б враховувала можливості та потреби розвитку кожного регіону 
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і була спрямована на збільшення інвестиційної привабливості територій. 
Формування такої політики України має базуватися на ефективному 
застосуванні принципів національних пріоритетів, конкурентних переваг та 
менталітету, що є важливою передумовою для вирішення стратегічних 
завдань соціально-економічного розвитку [4]. 

 
Література 

1. Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/  

2.  Офіційний сайт Державного агентства з інвестицій та управління 
національними проектами України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.ukrproject.gov.ua/ 

3. Сімків Л. Є. Особливості інвестиційних процесів у регіонах України на 
сучасному етапі / Л. Є. Сімків // Вісник Одеського національного університету. Серія: 
Економіка. – 2016. – Т. 21, Вип. 3. – С. 105-108. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ 
UJRN/Vonu_econ_2016_21_3_25 

4. Cімків Л. Є. Особливості залучення іноземних інвестицій в регіонах України: 
проблеми та шляхи розв’язання [Електронний ресурс] / Л. Є.Сімків, М. Ю. Потьомкіна. – 
Режим доступу: http://global-national.in.ua/archive/15-2017/82.pdf. 
 

 
ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ 
В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ 
 
Г. В. СОЛОМІНА, канд. екон. наук, 
доц. кафедри економічної та інформаційної безпеки 
К. Ю. ШУКЮРОВ, студ. 
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, м. Дніпро 
 

Реформа децентралізації спрямована на створення сучасної системи 
місцевого самоврядування в Україні на основі європейських цінностей 
розвитку місцевої демократії, наділення територіальних громад 
повноваженнями та ресурсами, що забезпечать місцевий економічний 
розвиток, надання населенню високоякісних та доступних публічних послуг.  

Дані про стан місцевих бюджетів свідчать про позитивну динаміку 
впровадження фінансової децентралізації, при цьому покращення 
фінансового забезпечення об’єднаних територіальних громад випереджає 
загальну динаміку місцевих бюджетів базового рівня. За 2016 рік до 
загального фонду місцевих бюджетів (без урахування трансфертів) надійшло 
146,6 млрд грн, що складає 116,3 % від річного обсягу надходжень, 
затвердженого місцевими радами. Приріст надходжень до загального фонду 
проти 2015 року склав 48,4 млрд грн, або 49,3 % [1]. При цьому власні 
надходження бюджетів 159 громад зросли більше ніж у 3 рази порівняно з 
2015 роком (з 1 млрд грн до 3,3 млрд грн). Із розрахунку на 1 жителя, в 
середньому, власні доходи бюджетів громад збільшилися на 1645 грн  


