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З

алучення прямих іноземних інвестицій
(далі – ПІІ) є не тільки важливим
чинником розвитку міст та регіонів, але
й ефективною формою їх інтеграції у
світогосподарські зв’язки з метою підвищення
фінансової спроможності.
Низький
р івень
технологічного
розвитку
вітчизняного
виробництва
і
як
наслідок
–
низька
конкурентоспроможність вітчизняних товарів, що
підтверджуються
сировинною
структурою
національного товарного експорту [1, с. 32],
вимагають більш активнішої роботи щодо
залучення прямих іноземних інвестицій, без яких
стають неможливими проведення структурної
модернізації економіки, а відтак – позитивні зміни
у структурі товарного експорту – із сировинного
на продукцію із вищою доданою вартістю.
Аналі з останніх досліджень і публі кацій

Жабинець О.Й., Мединська Т.В. Роль міст обласного
значення у залучені прямих іноземних інвестицій: регіональний
вимір. Оглядова стаття.
У статті досліджується роль міст обласного значення
Західного регіону України у залученні прямих іноземних
інвестицій. Проведено аналіз тенденцій та внеску міст у
залучення прямих іноземних інвестицій своїх областей за
період 2012-2017 рр. Доведено зниження інвестиційної
активності в більшості міст обласного значення та
нерівномірність їх внесків у залучення прямих іноземних
інвестицій своїх областей із виділенням беззаперечних лідерів
та аутсайдерів. На основі аналізу питомої ваги та динаміки
прямих
іноземних
інвестицій
у
структурі
зовнішньоекономічної діяльності міст обласного значення
доведено зростання частки прямих іноземних інвестицій у
більшості
аналізованих
міст
у
структурі
їх
зовнішньоекономічної діяльності.
Ключові слова: інвестиції, інвестиційна діяльність, прямі
іноземні інвестиції, зовнішньоекономічна діяльність, міста
обласного значення, Західний регіон України, інвестиційна
активність, регіональний інвестиційний розвиток.

Сучасний стан іноземного інвестування,
тенденції, проблеми та перспектив залучення
прямих іноземних інвестицій в економіку України
та її регіонів є предметом дослідження багатьо х
вітчизняних нау ковців, зо крема Євтушенко Г. І.,
Каховської О. В., Польської І. Є., Пісьмаченка Л.
М., Штепенка К. П. та ін. Водночас дослідженням
ролі міст обласного значення у залученні прямих
іноземних інвестицій, зокрема міст Західного
регіону України, присвячено одиниці наукових
розвідо к, що обумовлює актуальність даної
публікації.
Метою дослідження є дослідження ролі міст
обласного значення Західно го регіону України у
залученні прямих іноземних інвестицій в сучасних
економічних умовах.
Виклад основного матері алу дослідження
Соціально-економічний
розвиток
та
конкурентоспроможність України та її регіонів

Zhabynetsi O.Y., Medynska T.V. The role of cities of regional
importance in attracting foreign direct investments: regional
dimension. Rewiev article.
The article examines the role of cities of regional importance in
the Western region of Ukraine in attracting foreign direct
investment. The tendencies and contribution of cities to attracting
foreign direct investment of their regions for the period 2012-2017
are analyzed. Reduced investment activity in most cities of regional
importance and the unevenness of their contributions to attracting
foreign direct investment in their regions with the allocation of
undisputed leaders and outsiders. The cities that are the leaders of
their regions by this indicator and are ahead of the global ones are
identified. The increase of the part of foreign direct investment in
most of the analyzed cities in the structure of their foreign
economic activity is proved on the basis of the analysis of the share
of foreign direct investment in the structure of foreign economic
activity of cities of regional importance.
Keywords: investments, investment activity, foreign direct
investment, foreign economic activity, the cities of regional
importance, Western region of Ukraine, investment activity,
regional investment development.
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значною
мірою
визначається
процесами
активізації
залучення
прямих
іноземних
інвестицій та їх ефективним використанням. За
статистикою, найб ільші обсяги
іноземного
інвестування надхо дять в економіку міст як
центрів ділово ї активності та концентрації
інвестиційного потенціалу регіону, а інвестиційна
діяльність
виступає
важливим
фактором
економічного та інноваційного розвитку.
Аналіз тенденцій та внеску великих міст
Західного регіону України у залучення ПІІ
протягом 2012-2017 рр. свідчить, що м. Івано70,0

Франківськ різко виділяє ться на фоні інших
обласних центрів Західно го регіону України,
демонструючи протягом аналізованого періоду не
тільки суттєве зб ільшення своє ї частки в регіоні
(на 25% пт.), але й значний прир іст у залученні
інвестицій (161,8%), тобто б ільш ніж в 2,5 рази
(рис. 1). Найб ільш значні обсяги прямих
іноземних інвестицій у 2017 р. (за нашими
розрахунками це майже 55% загальнообласного
обсягу ПІІ) було вкладено у промислові
підприємства м. Івано-Франківська.
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Рис. 1. Тенденції та частка обласних центрів Західного регіону України у залученні ПІІ
протягом 2012-2017 рр.
Джерело: складено авторами за матеріалами [2-7]
На жаль, в усіх інших аналізованих містах
спостерігаємо спад інвестиційної діяльності з
найбільшим показником 57,2% в м. Луцьк. Таким
чином можемо стверджувати, що внесок мм.
Львів, Луцьк та Чернівці у залучення ПІІ своїх
регіонів у 2017 р. в порівнянні із 2012 р. різко
скоротився. У більшості міст обласного значення,
як і в обласних центрах Західного регіону
України, спостерігаємо зниження інвестиційної
активності (рис. 2) за винятком м. Яремче, яке
протягом аналізованого періоду демонструє
значне зростання обсягу прямих іноземних
інвестицій (більш ніж в 10 разів з приростом у
майже 1000%). Це пов’язано із активним
розвитком в місті туристичної діяльності, яка є
привабливою для іноземних інвесторів. Так, у
2017 р. в м. Яремче 96,4% іноземного капіталу
було зосереджено саме в туристичному бізнесі
(тимчасове розміщення, організація харчування
тощо) [9].
Як свідчать дані рис. 2 внесок більшості
аналізованих міст у залучення ПІІ сво їх регіонів є
незначним. Беззаперечним лідером у залученні
іноземних інвестицій є м. Нововолинськ, причому
частка міста у залученні ПІІ Волинської області
протягом 2012-2017 рр. різко зростає (на 22,1%

пт.) із значним абсолютним приростом майже в
50%. Загальний обсяг прямих іноземних
інвестицій м. Нововолинська на 31 грудня 2017 р.
становив 116,7 млн до л. США , або 2045,7 дол. в
розрахунку на одну особу (рис. 3) Частка міста в
загальному обсязі інвестицій області (див. рис. 2)
у 2017 р. досягла 44%. Іноземні інвестиції
здійснювали партнери з 8 країн світу. Основними
інвесторами економіки міста були нерезиденти з
Кіпру та Польщі (відповідно 87,8 млн до л. США
та 28,7 млн до л. США). Майже весь обсяг
іноземних
інвестицій
зосереджений
на
підприємствах промисловості – 98,6% капіталу,
залученого
в місто
[10]. Лідерство
м.
Нововолинська в сфері залучення ПІІ пов ’язано із
створенням у місті (з 01.01.2000 р. на 30 років)
зони пріоритетного розвитку зі спеціальним
режимом інвестиційної діяльності [11], із такими
ключовими видами економічної діяльності як:
добувна промисловість; харчова та переробна
промисловість;
текстильна
та
легка
промисловість;
оброблення
деревини
та
виробництво виробів з деревини; хімічна
промисловість; машинобудування; виробництво
електроенергії, газу та во ди; будівництво; зв’язок.
Пільги, що надаються інвесторам є наступними:
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перші 3 роки ставка податку на прибуток - 0%, з
четвертого по шостий р ік - 50% від діючої;
звільняє ться від оподаткування сума інвестицій,
одержана згідно з інвестиційним проектом; перші
2 роки від початку реалізації інвестиційного
проекту не справляється зб ір до Державного
інноваційного фонду; мито та податок на додану
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вартість не справляю ться у разі ввезення з-за меж
митної
території
України
устаткування,
обладнання та комплектуючих деталей до них
(крім підакцизних товарів) для реалізації
інвестиційного проекту, але не більш ніж на 5
років.
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Рис. 2. Тенденції та частка міст обласного значення Західного регіону України у залученні ПІІ
протягом 2012-2017 рр. (* інформація за даними містами конфіденційна або явищ не було)
Джерело: складено авторами за матеріалами [2-7].
Особливі умови, за яких інвестори отримують
пільги: реалізація на підставі договору, укладеного
з
Нововолинською
міською
радою,
зареєстрованими
на
території
суб'єктами
підприємницької
діяльності
інвестиційних
проектів кошторисною вартістю не менше як 250
тис. до л. США [11].
Значними у залучення ПІІ для своїх регіонів є
також внески мм. Калуш та Мукачево, однак
протягом аналізованого пер іоду спостер ігаємо
зниження ваги даних міст у регіональному
інвестиційному
розвитку.
Загалом
можемо
стверджувати
про
нерівномірність
внесків
аналізованих міст у залучення ПІІ сво їх областей з
виділенням беззаперечних лідерів та аутсайдерів.
Вагомим якісним показником оцінки рівня
залучення ПІІ в економіку міст регіону є обсяг
прямих іноземних інвестицій у розрахунку на 1
особу (рис.3). Як свідчать дані рис. 3
беззаперечним лідером за даним по казником є м.
Калуш: даний показник у м. Калуш перевищував
загальноукраїнське значення у 2012 р. б ільш ніж в
3 рази, а у 2017 р. - більш ніж в 4 рази. Значним є
також даний показник у мм. Івано-Франківськ,

Нововолинськ, Трускавець та Чоп. Причому у мм.
Івано-Франківськ, Новово линськ та Трускавець
протягом аналізованого пер іоду спостер ігаємо
його зростання. Варто зазначити, що за обсягом
прямих іноземних інвестицій у розрахунку на 1
особу зазначені міста є лідерами своїх областей та
випереджають загальнообласні значення (див. рис.
3).
Найбільше зростання обсягу прямих іноземних
інвестицій у розрахунку на 1 особу спостерігаємо
у м. Яремче Івано-Франківської області (961,3%),
що обумовлено (як зазначалось вище) значною
активізацією там протягом 2012-2017 рр.
інвестиційної діяльності. Су ттєве зб ільшення
частки м. Івано-Франківська в регіоні та значний
приріст у залученні прямих іноземних інвестицій в
економіку даного міста забезпечили йому значне
зростання також і обсягу прямих іноземних
інвестицій у розрахунку на 1 особу (на 148%).
Проаналізувати частку ПІІ у структурі
зовнішньоекономічної діяльності міст обласного
значення з огляду на відкритість відповідної
статистичної інформації вдалося лише щодо 16
міст обласного значення (рис. 4).
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Рис. 3. Обсяг та динаміка прямих іноземних інвестицій у розрахунку на 1 особу в містах обласного
значення Західного регіону України (* інформація за даними містами конфіденційна або явищ не бу ло)
Джерело: складено авторами за матеріалами [2-7].
Як бачимо, п’ятірка лідерів у 2012 р.
представлена
мм.
Трускавець,
Дрогобич,
Нововолинськ, Івано-Франківськ та Чоп; у 2017 р.
- Трускавець, Івано-Франківськ, Нововолинськ,
Калуш
та
Чоп. Таким
чином, можемо
стверджувати про проведення керівництвом мм.
Трускавець, Нововолинськ, Івано -Франківськ та
Чоп цілеспрямованої та достатньо грамотної
інвестиційної політики щодо залучення прямих
іноземних інвестицій в економіку даних міст, що
забезпечило їм не тільки лідерські позиції серед

міст обласного значення Західного регіону
України за аналізований періо д, але й їх
посилення.
Зазначимо, що серед обласних центрів
Західного регіону України за часткою прямих
іноземних
інвестицій
у
структурі
зовнішньоекономічної
діяльності
(рис.
4)
беззаперечне лідерство зі значним відривом від
інших обласних центр ів Західної України
належить знову ж таки м. Івано-Франківську
(27,5% у 2012 р. та 48,3% у 2017 р.).
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Рис. 4. Частка прямих іноземних інвестицій у структурі зовнішньоекономічної діяльності м іст
обласного значення, а) у 2012 та б) у 2017 рр. %
Джерело: складено авторами за матеріалами [2-7].
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Лідерство
м.
Івано-Франківська
підтверджує ться також рейтингом прозорості
інвестиційного сектору, за яким місто зайняло 1
позицію серед 100 найб ільших міст України,
отримавши 15 балів із 20 можливих та
випередивши такі міста як Київ і Вінниця. Для
досягнення максимального показника місту
рекомендовано впровадити електронні аукціони
сезонної
торгівлі,
підключити
місто
до
платформи, яка допомагатиме відкрити власний
бізнес, опублікувати перелік діючих регуляторних
актів та включити до членів виконавчого комітету
підприємців [8].
Загалом
можемо
стверджувати,
що
незважаючи на загальний спад інвестиційної
активності в більшості міст Західного регіону
України (рис. 1 та 2), частка прямих іноземних
інвестицій більшості аналізованих міст у
структурі їх зовнішньоекономічної діяльності
зростає.
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обласних центр ів найбільш інвестиційно активним
та привабливим є м. Івано-Франківськ, яке не
тільки забезпечило збільшення своєї частки в
регіоні та у структурі зовнішньоекономічної
діяльності серед аналізованих міст, але й значний
приріст у залученні прямих іноземних інвестицій
та визнано лідером в Україні за прозорістю
інвестиційного сектору. Серед інших міст
обласного значення вагомі позиції у залученні
іноземних інвестицій займає м. Нововолинськ, що
пов’язано
із
функціонуванням
там
зони
пріоритетного розвитку зі спеціальним режимом
інвестиційної діяльності. Значними у залучення
прямих іноземних інвестицій для своїх регіонів є
також внески мм. Калуш та Мукачево, о днак
протягом аналізовано го періоду спостерігаємо
зниження ваги даних міст у регіональному
інвестиційному
розвитку. Загалом
можемо
стверджувати, що у мм. Івано -Франківськ,
Нововолинськ, Трускавець та Чоп здійснює ться
реалізація цілеспрямованої та достатньо грамотної
інвестиційної політики щодо залучення прямих
іноземних інвестицій, про що свідчить величина
питомої ваги прямих іноземних інвестицій у
структурі зовнішньоекономічної діяльності даних
міст Західного регіону України та її зростання
протягом аналізованого пер іоду.

Висновки
У більшості міст обласного значення Західно го
регіону
України
спостерігається зниження
інвестиційної активності та нерівномірність
внесків аналізованих міст у залучення прямих
іноземних інвестицій своїх об ластей із виділенням
беззаперечних лідерів та аутсайдерів. Серед

Abstract
Entry. Attracting foreign direct investment is not only an important factor in the development of cities and
regions. It is also an effective form o f integration of reg ions into global economic relations in order to increase
their financial capacity. According to statistics, the largest amount of foreign investment comes to the economy
of cit ies. Because they are centers of business activity and concentration of investment potential of the region.
Investment activity is an important factor in econo mic and innovat ion development.
The purpose of the article is to investigate the role of regional importance cities of the Western region of
Ukraine in attracting foreign direct investment in current economic conditions.
The article analy zes the tendencies and contribution of cities to attracting foreign direct investments of their
regions for the period 2012-2017. The share of foreign direct investments in the structure of foreign economic
activity of cities of regional importance is analyzed. The features of attracting foreign direct investment in the
leading cit ies of regional investment development are h ighlighted.
Conclusions. Most cities of regional impo rtance of the Western region of Ukraine show a decrease in
investment activity. There is also an uneven contributio n of the analyzed cit ies in attracting foreign direct
investment in their reg ions with the allocation of undisputed leaders and outsiders. Ivano -Frankivsk is the most
active and attractive among the regional centers. This city, first of all, ensured an inc rease in its share in the
region and in the structure of foreign economic activity among the analyzed cities. Secondly, the city has made
significant gains in attracting foreign direct investment and is recognized as a leader in the transparency of the
investment sector in Ukraine. A mong other cities of regional importance, Novovolynsk holds a significant
position in attracting foreign investment. This is due to the operation of the Prio rity Develop ment Area with a
special investment regime. The contribution of Kalush and Mukachevo in attracting foreign direct investment in
their regions is also significant. However, during the analyzed period, we see a decrease in the importance of
these cities in reg ional investment development.
In general, we can say that the cities of Ivano-Frankivsk, Novovolynsk, Truskavets and Chop are
implementing a purposeful and sufficiently competent investment policy for attracting foreign direct investment.
This is evidenced by the value of the share of foreign direct investment in the structure of foreign economic
activity of the data of cities in the Western region of Ukraine and its growth during the analyzed period.
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