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АНОТАЦІЯ 

 

Тема: Формування інвестиційної привабливості регіонів України. 

Автор: Головченко Г.А. 

Актуальність роботи обумовлена тим, що в Україні загострення 

диференціації соціального та економічного розвитку регіонів є однією з 

найважливіших проблем становлення ринкової економіки на засадах 

інтеграції в європейський цивілізаційний простір. Одним з найважливіших 

напрямів вирішення вказаної проблеми є формування інвестиційної 

привабливості регіонів України. 

У розділі 1 розглянуто теоретичні підходи до визначення поняття 

«регіон»,  інвестиційної привабливості регіону та її складових, законодавчі 

основи формування інвестиційної привабливості регіонів України. 

У розділі 2 проаналізовано методичні підходи до оцінки інвестиційної 

привабливості регіонів, наведено оцінку соціально-економічного розвитку 

регіонів України та процес розробки стратегії регіонального розвитку. 

У розділі 3 наведено оцінку економічного розвитку та інвестиційної 

привабливості Одеського регіону та сформульовано  стратегічні пріоритети 

його подальшого розвитку. 

Магістерська робота представлена в обсязі 85 сторінок, складається з 3 

розділів,висновків та переліку посилань із 52 джерел. 

Ключові слова: регіон, інвестиційна привабливість, регіональний 

розвиток, стратегія регіонального розвитку, SWOT-аналіз, рейтинг 

соціально-економічного розвитку регіонів, стратегічні пріоритети. 
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ABSTRACT 

 

Topic: Formation of investment attractiveness of the regions in Ukraine 

Author: Golovchenko G.A. 

The relevance of work due to the fact that Ukraine aggravation differentiation 

of socio-economic development of regions is one of the major problems of a 

market economy based on the integration into the European civilization space. The 

most important direction of this problem solution is the formation formation of 

investment attractiveness of the regions in Ukraine. 

In the part 1 were determined the definitions of the «region», the investment 

attractiveness of the region and its components; legislative bases of formation of 

investment attractiveness of regions in Ukraine. 

In the part 2 was analyzed the methodological approaches to assessing the 

investment attractiveness of regions; considered assessment of the socio-economic 

development of the regions in Ukraine and process of development of the strategy 

of regional development. 

In the part 3 was provided an assessment of economic development and 

investment attractiveness of the Odessa region and formulates strategic priorities 

for its further development. 

Master's work is presented in 85 pages, consists of 3 sections, conclusions, the 

list of references from 52 sources. 

Key words: region, investment attractiveness, regional development, regional 

development strategy, SWOT-analysis, rating of socio-economic development of 

regions, strategic priorities. 
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ВCТУП 

 

Актуальність теми.  Проблема інвестиційної привабливості України 

та її регіонів зберігає свою актуальність у сучасних, досить складних 

економічних реаліях. Саме активна інвестиційна діяльність може сприяти 

подоланню негативних наслідків кризових явищ. Перехід до ринкових 

відносин в Україні супроводжувався значною диференціацією регіонів за 

рівнем стартових умов. А невдала структурна регіональна політика 

спричинила зменшення обсягів виробництва, зниження розміру 

інвестиційних вкладень, погіршення екологічного стану територій та 

фінансового положення великих, середніх і малих підприємств, що в цілому 

знизило рівень життя громадян країни. 

Тому потреба в інвестиціях та стимулювання їх надходження в 

економіку регіону зумовлює необхідність розробки дієвих заходів 

спрямованих на покращення результатів господарської діяльності, виявлення 

сильних та слабких позицій розвитку та забезпечення ефективного 

функціонування територій 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Теоретичні та практичні  

аспекти інвестування, а також оцінювання інвестиційної привабливості 

регіонів, знайшли  висвітлення у наукових  працях  вітчизняних  і  

зарубіжних  економістів: А.Асаула, І.Бланка, А.Булгакова,  Л.Гітмана,  

О.Градова, В.Демидовича,  А.Загороднього, С.Зеленського,  В.Карсекіна, 

Б.Коласса, Я.Комаринського, М.Крейниної, Н.Іванова, О.Мертенса,  

Д.Норкотта,  А.Пересади, Л.Салимова, У.Шарпа, О.Ястремської і 

Г.Строковича та інших.  

 Необхідність подальших досліджень у зазначеній сфері зумовила вибір 

теми дослідження, його мету та задачі. 

Метою магістерської роботи є вивчення теоретичних та методичних 

аспектів формування інвестиційної привабливості регіонів України.  

Завданнями магістерської роботи є: 
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- розкриття теоретичних засад інвестиційної привабливості регіонів; 

- розгляд методичних засад інвестиційної привабливості регіонів; 

- визначення тенденцій соціально-економічного розвитку Одеського 

регіону. 

Об’єктом дослідження є стан соціально-економічного розвитку 

регіонів в сучасних умовах. 

Предметом дослідження є теоретико-методичні засади формування 

інвестиційної привабливості регіонів в сучасних умовах. 

Вихідні дані. Були використані законодавчі та нормативно-правові 

акти з питань інвестиційної привабливості та регіонального розвитку в 

Україні, офіційні статистичні матеріали Міністерства розвитку громад та 

територій України, Державної служби статистики України, Одеської обласної 

державної адміністрації, звіти науково-дослідних центрів та установ, 

монографічні дослідження та наукові публікації вітчизняних і зарубіжних 

учених, періодичні видання, інформаційно-аналітичні бюлетені, офіційні 

інтернет-ресурси. 

В роботі були використані наступні методи наукового дослідження: 

методи класифікації та узагальнення, порівняння, системно-структурного 

аналізу, опиcово-аналітичний метод, метод аналізу та синтезу. 

Елементи наукової новизни одержаних результатів: 

1. В роботі було систематизовано існуючі підходи до поняття 

«інвестиційна привабливість» та розглянуто її складові, а також 

систематизовано існуючі методичні підходи до оцінки інвестиційної 

привабливості регіонів. 

2. В роботі було проведено оцінку соціально-економічного розвитку 

та інвестиційної привабливості Одеського регіону з подальшим 

формулюванням пропозицій щодо стратегії його розвитку. 
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ВИСНОВКИ 

 

Актуальність роботи обумовлена тим, що в Україні загострення 

диференціації соціального та економічного розвитку регіонів є однією з 

найважливіших проблем становлення ринкової економіки на засадах інтеграції 

в європейський цивілізаційний простір. Одним з найважливіших напрямів 

вирішення вказаної проблеми є формування інвестиційної привабливості 

регіонів України. 

Одним з ключових понять при дослідженні теоретичних підходів до 

регіонального розвитку є «регіон». Серед фахівців-регіоналістів не існує 

усталеного бачення щодо розуміння сутності цього поняття. У визначення 

поняття «регіон», як правило, закладають чотири умови.  

Систематизація існуючих підходів до трактування сутності поняття 

«інвестиційна привабливість» дозволяє виділити два підходи до інвестиційної 

привабливості – з позицій інвестора та з прив‘язкою до об‘єкта. 

До складових інвестиційної привабливості можна віднести інвестиційний 

ризик та інвестиційний потенціал. Інвестиційна привабливість регіонів - 

узагальнююча характеристику окремих регіонів з точки зору ефективності 

здійснення в них інвестиційних вкладень. 

Створення нормативно-правової бази щодо залучення та регулювання 

інвестиційної діяльності є одним із головних чинників формування 

привабливого інвестиційного клімату, що сприяє підвищенню міжнародної 

інвестиційної привабливості України, значному збільшенню обсягів інвестицій, 

забезпеченню захисту інвестора від інвестиційних ризиків. В Україні створено 

правову базу для здійснення інвестиційної діяльності, яка охоплює понад 100 

правових і нормативних документів (законів, постанов, указів, положень, 

інструкцій).  

Серед ключових потреб інвестиційного середовища варто відзначити 

такі: зміни до антикорупційного законодавства; захист прав та інтересів 

інвестора; зниження відсоткових ставок на кредитування та ін. 
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Сьогодні існує безліч підходів до оцінки інвестиційної привабливості 

регіонів: рейтинговий метод, метод інтегральної оцінки та описово-творчий 

метод. 

Методика оцінки інвестиційної привабливості регіону повинна 

відповідати таким вимогам: давати характеристику регіону з точки зору 

сприятливості інвестиційного клімату; показувати результат щодо 

пріоритетних напрямів вкладання ресурсів; містити всі групи показників, які от 

ображають потенціал регіону. 

Оцінка соціально-економічного розвитку регіонів проводиться згідно 

Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку та 

Методики проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації 

державної регіональної політики». Щорічний моніторинг соціально-

економічного розвитку регіонів проводиться шляхом здійснення розрахунків 

рейтингової оцінки (ранжування) регіонів за 12 напрямами. 

Рейтингова оцінка проводиться шляхом порівняння відхилення значень 

показників за кожним конкретним регіоном від їх найкращих значень за 

регіонами за відповідний (звітний) період та відповідне ранжування регіонів від 

1-го до 25-го місця. 

Згідно розглянутої методики, є регіони – лідери з соціально-економічного 

розвитку. Це регіони, які займають перші 5 позицій рейтингу; регіони з 

середнім рівнем соціально-економічного розвитку, які займають 6-20 позиції 

рейтингу та регіони з низьким рівнем соціально-економічного розвитку, які 

займають 21-25 позиції рейтингу. 

Інвестиційну активність в регіоні характеризує такий напрям, як 

«Інвестиційно-інноваційний розвиток та зовнішньоекономічна співпраця» та 

«Розвиток малого та середнього підприємництва». 

Стратегія регіонального розвитку — це комплекс дій, які здійснює 

держава або регіон для досягнення цілей ефективного розвитку території з 

урахуванням власного ресурсного потенціалу, факторів зовнішнього 

середовища, законодавчі, фінансові, структурні, економічні, інституційні 
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заходи та ін. Стратегія регіонального розвитку має розроблятися на двох рівнях 

— національному та регіональному. Стратегія регіонального розвитку є 

важливим інструментом проведення власної соціально-економічної політики 

регіону. У ній закладаються пріоритети і напрямки розвитку регіону з 

урахуванням загальнонаціональних тенденцій і власного потенціалу. 

Планування регіонального розвитку починається з розробки стратегічної 

платформи. Стратегічна платформа містить соціально-економічний аналіз і 

SWOT-аналіз, визначення і відбір конкурентних переваг, і визначення 

концепції (бачення) розвитку і стратегічних цілей. 

Одеська область має вагомий вплив на розвиток економіки країни. Так за 

розміром валового регіонального продукту Одеська область займає 8 місце у 

2018 році серед інших регіоні України. При аналізі індексу промислового 

виробництва в Одеському регіоні можемо спостерігати тенденції, які аналогічні 

динаміці ВРП. 

При аналізі динаміки кількості юридичних осіб та фізичних осіб- 

підприємців (ФОП) на протязі 2016-2018 років, які перебувають на обліку в 

органах ГУ ДФС можна констатувати зменшення абсолютного приросту 

юридичних осіб та отримання позитивного значення абсолютного приросту 

ФОП тільки у 2018 році. 

Суб‘єкти малого та середнього підприємництва в Одеській області 

заплатили різні податки та обов‘язкові платежі до бюджетів всіх рівнів 14,8 

млрд.грн., що складає майже 44% загальної суми бюджетних надходжень. 

При аналізі зовнішньоекономічної діяльності в області, можна зробити 

висновок про відсутність чіткої динаміки до зменшення або зростання.  

Не дивлячись на зростання обсягу капітальних інвестицій в 2018 році в 

порівнянні з 2016 роком, ми бачимо його негативну динаміку у відсотках до 

відповідного періоду минулого року. 

Найбільший внесок в обсяг капінвестицій здійснюють транспорт, 

складське господарство, поштова, кур'єрська діяльність (23%); державне 

управління й оборона (18%); промисловість (17%). 
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Через виведення капіталу інвесторами з Кіпру та РФ прямі іноземні 

інвестиції зменшились з 1,4 млрд.дол. в 2015 році до 1,2 млрд.дол. в 2018 році. 

Більш за все іноземці інвестували в промисловість (44,4%); транспорт, 

складське господарство, поштову та кур‘єрську діяльність (26,4%); в операції з 

нерухомим майном (14,9%). 

Перероблення вантажів портами області на протязі 2014-2018 років в 

основному знижувалось, виключенням є два порти (Чорноморськ та 

Південний). 

Згідно з моніторингом соціально-економічного розвитку регіонів за 2019 

рік Одеська область займає 13 місце з 25 оцінюваних регіонів та м.Києва та 

входить в жовту зону регіонів України. Найкраще положення в Одеській 

області з розвитком інфраструктури (6 місце) та економічною та соціальною 

згуртованістю (6 місце). Найгірше положення в Одеській області з доступністю 

та якістю послуг у сфері охорони здоров‘я (22 місце), економічною 

ефективністю (19 місце), та фінансовою самодостатністю (19 місце). 

За підсумками 4 кварталу 2019 року бал Одеської області складає 202, 

тобто вона отримала рейтинг ineA, що означає максимальну інвестиційну 

ефективність. 

Стратегія розвитку Одеської області на період 2021-2027 роки (далі - 

Стратегія) розроблена на підставі законів України «Про місцеві державні 

адміністрації», «Про засади державної регіональної політики», Методики 

розроблення, проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації 

регіональних стратегій розвитку та планів заходів з їх реалізації.  

На базі результатів проведеного стратегічного аналізу, оцінки наявних 

переваг, можливих ризиків і загроз сформульовано основну стратегічну ідею 

розвитку Одеської області 

В Стратегії виділено 5 пріоритетів розвитку Одеської області до 2027 

року. Важливою частиною єдиного механізму реалізації Стратегії є контроль, 

що передбачає проведення моніторингу та оцінку результативності реалізації 

Стратегії та планів заходів з її реалізації.  
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