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Abstract: Необхідною умовою підвищення
конкурентоспроможності
різних
галузей
вітчизняного народного господарства та розвитку
регіонів України є спрямування вкладень у реальний
й фінансовий сектори економіки та ефективне
використання залучених ресурсів. У статті проведено
дослідження динаміки обсягів освоєних капітальних
інвестицій у Тернопільській області. Здійснено
аналізування джерел фінансування капітальних
інвестицій в економіку регіону. Розкрито основні
причини, що перешкоджають залученню іноземного
капіталу у сферу реального інвестування. Проведене
дослідження структури капітальних інвестицій у
регіоні за видами активів. Дано характеристику
інвестиційної активності у розрізі окремих міст та
районів Тернопільської області. Розкрито стан
вкладення
прямих
інвестицій
(акціонерного
капіталу) іноземними інвесторами. Викладено
основні
заходи,
спрямовані
на
активізацію
інвестиційних процесів на Тернопільщині.
Keywords: інвестиції, інвестиційний процес,
регіональне інвестування, джерела інвестування,
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1. Постановка проблеми.
Зростання конкурентоспроможності виробничих галузей національної
економіки та розвиток регіонів України можуть бути досягнуті лише за умови
спрямування достатніх обсягів вкладень у реальний й фінансовий сектори економіки
та ефективне використання залучених ресурсів. Активне здійснення інвестиційної
діяльності в регіонах України є основою забезпечення інноваційного напряму
розвитку, створення нових робочих місць, вирішення соціальних завдань, подолання
диспропорцій рівня економічного розвитку окремих територій. Недостатня увага до
дослідження даного питання може призвести до зниження ефективності управління
регіональним інвестиційним розвитком. Саме тому важливим завданням є
дослідження існуючого стану та проблем активізації інвестиційних процесів, яке
пропонується здійснити на прикладі Тернопільської області. При цьому заходи,
спрямовані на активізацію інвестиційної діяльності в регіонах України, повинні бути в
центрі уваги органів управління різних рівнів. Власне ці та інші обставини обумовили
актуальність та своєчасність теми дослідження.
2. Аналіз останніх досліджень та публікацій.
Регіональні аспекти інвестиційної діяльності в Україні були висвітлені у працях
багатьох вітчизняних науковців. Зокрема, напрямам активізації використання
інвестиційного потенціалу регіонів присвячені праці Мірошниченко П. І. [1],
Сілюкової С. [2], Латиніна М. А., Думенко О. В., Мартиненко В. та інших, питанням їх
інвестиційної привабливості – Ульянченко Ю. О. та Винокурової О. І., дослідженням
стану надходження інвестицій в регіони України – Химич О. В. [3]. Проблеми залучення
іноземних
інвестицій
в
регіонах
України
розглядалися
Сімків Л. Є.,
Потьомкіною Н. Ю. [4], Луговою М., Свідрак О. В., Мережко Г. М., Ткачук М. Є. та іншими
економістами. Тим часом стан та проблеми активізації інвестиційних процесів у
Тернопільській області залишились за полем зору згаданих науковців.
3. Невирішені раніше частини загальної проблеми.
Поряд з цим у науковій літературі поки що не знайшли достатнього
відображення сучасні проблеми інвестування в економіку Тернопільської області.
Потребують детального вивчення стан вкладення інвестицій у даний регіон та
виявлення тенденцій його змін за минулі роки, визначення основних шляхів
потенційного зростання обсягів залучених інвестиційних ресурсів.
4. Постановка завдання.
Метою статті є: аналізування динаміки та джерел фінансування капітальних
інвестицій в економіку Тернопільської області; виявлення основних причин, що
перешкоджають залученню іноземного капіталу у сферу реального інвестування
регіону; з’ясування структури капітальних інвестицій за видами активів; дослідження
інвестиційної активності у розрізі окремих міст та районів області; аналізування рівня
вкладення прямих інвестицій (акціонерного капіталу) іноземними інвесторами;
визначення основних заходів, реалізація яких дозволить активізувати інвестиційні
процеси на Тернопільщині.
5. Виклад основного матеріалу.
Важливою характеристикою сприятливості інвестиційного клімату регіону є
динаміка обсягів інвестицій, вкладених у його економіку. Простежимо особливості цієї
динаміки в Тернопільській області (рис. 1).
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Рис. 1. Динаміка обсягів освоєних (використаних) капітальних інвестицій у
Тернопільській області у 2010-2016 роках
Примітка: побудовано автором на основі [8]

Як видно з даних рисунку 1, обсяги освоєних (використаних) капітальних
інвестицій у Тернопільській області за 2010-2016 роки в основному відзначалися
тенденцією до збільшення, за винятком 2013 та 2014 років. Ріст даних обсягів у
2016 році порівняно з попереднім становив 27,7 %, що свідчить про активізацію
інвестиційних процесів у регіоні.
Проведемо аналіз джерел фінансування освоєних капітальних інвестиції в
Тернопільській області у 2015-2016 роках (табл. 1).
Таблиця 1. Освоєні капітальні інвестиції в економіку Тернопільської області за
джерелами фінансування у 2015-2016 рр.
Джерела фінансування
Кошти державного бюджету
Кошти місцевих бюджетів
Власні кошти підприємств
та організацій
Кредити банків та інші
позики
Кошти іноземних інвесторів
Кошти населення на
будівництво житла
Інші джерела фінансування
Усього

2015 рік
у % до
сума,
загального
тис. грн.
обсягу
138776
3,6
284171
7,4

2016 рік
Темпи зростання
обсягів
у % до
сума,
капітальних
загального
тис. грн.
інвестицій, %
обсягу
277306
5,7
199,8
457577
9,4
161,0

1767538

46,2

2824749

57,8

159,8

133205

3,5

265632

5,4

199,4

83

0,0

–

–

-

1379674

36,0

934074

19,1

67,7

124054
3827501

3,3
100

128899
4888237

2,6
100

103,9
127,7

Примітка: сформовано автором на основі [6, 7]

Як видно з даних таблиці 1, найбільша частка інвестицій в економіку
Тернопільської області була здійснена за рахунок власних коштів підприємств та
організацій. У 2015 році вона складала 46,2 %, а у 2016 році – 57,8 %. Значну роль у
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фінансуванні капіталовкладень досліджуваного регіону також відігравали кошти
населення на будівництво житла, частка яких становила 36 % у 2015 р., проте у
наступному році вона зменшилася до 19,1 %. У 2016 році порівняно з попереднім роком
спостерігалась тенденція до значної активізації діяльності місцевих та
загальнодержавних органів влади у процесах інвестування. Так, частка інвестицій за
рахунок коштів місцевих бюджетів за цей період зросла з 7,4 % до 9,4 %, а за рахунок
коштів державного бюджету – з 3,6 % до 5,7 % [7].
У 2016 році Тернопільській області було надано державою вагому фінансову
підтримку на реалізацію проектів регіонального розвитку, обсяг якої становив понад
288 млн. гривень, що в 2,2 рази більше, ніж у попередньому періоді [9]. З цієї суми у
2016 році було освоєно близько 96,3 %. Найбільші обсяги фінансування було
заплановано залучити за рахунок субвенції на розвиток інфраструктури об’єднаних
територіальних громад - 141,5 млн. гривень (194 проекти), коштів державного фонду
регіонального розвитку – 93,6 млн. гривень (54 проекти), субвенції на соціальноекономічний розвиток окремих територій – 53 млн. гривень (209 проектів). За рахунок
коштів державного фонду регіонального розвитку у 2016 році було профінансовано
54 проекти на загальну суму 93,6 млн. гривень, із яких: 30 інвестиційних проектів у
галузі освіти; 8 – у галузі охорони здоров’я; 7 - у житлово-комунальному господарстві; 7
– у сфері культури; 1 – у галузі соціального захисту та 1 адміністративне приміщення, в
якому розміщуватиметься клуб, бібліотека та фельдшерсько - акушерський пункт [9].
Також спостерігався процес збільшення майже у два рази обсягів залучених
інвестицій в Тернопільську область за рахунок кредитів банків та інших позик, а частка
даного джерела у загальних обсягах фінансування у 2016 році порівняно з 2015 роком
збільшилася з 3,5 % до 5,4 % [6, 7]. Незважаючи на деяке зростання, частка позикових
джерел у загальній сумі залучених інвестицій залишалася надто незначною, на що,
зокрема, вплинув високий рівень витрат на обслуговування боргових зобов’язань, що
склався на даний час у нашій країні. Переважна більшість кредитів використовується в
Україні для забезпечення поточної діяльності суб’єктів господарювання, а не
спрямовується в інвестиційну діяльність. Це означає, що в нашій країні банки так і не
стали рушійною силою у перерозподілі фінансового ресурсу на інвестиційні цілі [10],
що підтверджується також інвестиційними процесами у Тернопільській області.
Слід відмітити, що, на жаль, на Тернопільщині практично відсутні капітальні
інвестиції за рахунок коштів іноземних інвесторів. Це можна пояснити такими
причинами: недостатня захищеність прав власності інвесторів внаслідок
недосконалості та частих змін вітчизняного законодавства, низький рівень розвитку
ринкової інфраструктури загалом та, зокрема, інвестиційного ринку, наявність
високого ступеня бюрократизації та корупції, відсутністю виходу області до західних
кордонів України, недостатнім платоспроможним попитом основної маси населення,
наявністю політичної та економічної нестабільності, воєнних ризиків та іншими.
Проведений аналіз структури капітальних інвестицій у Тернопільській області
за видами активів у 2016 році (див. рис. 2) засвідчив, що найбільша частка вкладень, а
саме 34,4 %, була спрямована у придбання, реконструкцію і модернізацію машин,
обладнання та інвентаря. Це на 6,9 % більше від частки даної групи основних фондів у
2015 році.
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Рис. 2. Структура капітальних інвестицій у Тернопільській області за видами
активів у 2016 році
Примітка: побудовано автором на основі [7]

Друге місце у 2016 році займали інвестиції у житлові будівлі, частка яких
складала 21,9 %. При цьому слід відмітити значне падіння величини даного показника
порівняно з попереднім роком, яке становило 16,8 %. Третя позиція у 2016 році
належала інвестиціям у нежитлові будівлі – 18,3 %, причому порівняно з 2015 роком їх
частка у структурі капітальних вкладень зросла на 1,5 %. Сума інвестування у
транспортні засоби у 2016 році складала 14,1 % загального обсягу, що майже удвічі
перевищувало рівень попереднього року. Частка інших матеріальних активів у
2016 році дорівнювала 2,5 %, що на 0,5 % більше від значення даного показника у
2015 році. Сума капітальних вкладень у нематеріальні активи в Тернопільській області
була досить незначною (у 2015 році – 0,5 %, а у 2016 році – 0,4 %).
Як свідчать дані таблиці 2, найбільша інвестиційна активність спостерігалася у
м. Тернополі. У загальних обсягах освоєних капітальних інвестицій обласний центр
займав найбільшу частку, яка в 2015 році дорівнювала 38,9 %, а у 2016 р. – 41,3 %.
Серед районів області найбільші обсяги капіталовкладень були спрямовані у
Тернопільський район (частка у загальних обсягах у 2015 р. - 19,5 %, а у 2016 р. –
17,2 %). Найменший показник обсягів інвестицій у Тернопільській області
спостерігався у Підгаєцькому районі, частка яких складала у 2015 р. 0,16 %, а у 2016 р. –
лише 0,13 %.
Що стосується темпів зростання обсягів освоєних капітальних інвестицій у 2016 р.
порівняно з 2015 р., то найвищим їх рівнем відзначалися: Підволочиський (у якому
зростання складало більше як у 2,5 рази), Теребовлянський (в 1,7 рази) та
Чортківський (в 1,6 рази) райони. Падіння обсягів реального інвестування за
досліджуваний період було характерне для Бережанського, Кременецького,
Гусятинського, Заліщицького районів та м. Чортків. За обсягами освоєних капітальних
інвестицій на 1 особу у 2016 році лідируючі позиції займали м. Тернопіль (9312,8 грн.)
та Тернопільський район (12532,5 грн.), а на найнижчій сходинці знаходився
Підгаєцький район ( 355,7 грн.).
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Таблиця 2. Показники використання капітальних інвестицій по містах та районах
Тернопільської області у 2015-2016 рр.

Назви міст та
районів області

м. Тернопіль
м. Чортків
м. Бережани1
м. Кременець2
Райони:
Бережанський
Борщівський
Бучацький
Гусятинський
Заліщицький
Збаразький
Зборівський
Козівський
Кременецький
Лановецький
Монастириський
Підволочиський
Підгаєцький
Теребовлянський
Тернопільський
Чортківський
Шумський
Всього по області

Обсяги освоєних
капітальних
інвестицій, тис. грн.

Освоєно капітальних
інвестицій на
1 особу, грн.

Темпи зростання у
2016 р. порівняно з
2015 р., %

2015 р.

2016 р.

2015 р.

2016 р.

обсягів
освоєних
капітальних
інвестицій

освоєних
капітальних
інвестицій
на 1 особу

1489249
80402
-

2016834
69452
-

6878,7
2734,8
-

9312,8
2216,8
997,5
1511,9

135,4
86,4
-

135,4
81,1
-

51114
101089
185569
177634
90018
123059
56458
104259
105473
70926
19894
117773
5981
142328
747819
109390
49066
3827501

34266
128309
191513
170877
84174
187608
57410
113584
78198
107999
21159
296175
6573
245959
841184
176421
65473
4888237

1246,7
1493,2
2899,5
2931,3
1927,6
2118,1
1341,0
2722,2
1537,5
2372,1
695,6
2745,3
318,1
2172,9
11194,9
2409,5
1456,0
3595,2

771,8
1907,5
3002,8
2846,7
1817,9
3244,6
1378,2
2982,8
978,1
3632,3
752,8
6950,7
355,7
3781,4
12532,5
3922,7
1956,1
4615,0

67,0
126,9
103,2
96,2
93,5
152,5
101,7
108,9
74,1
152,3
106,4
251,5
109,9
172,8
112,5
161,3
133,4
127,7

61,9
127,7
103,6
97,1
94,3
153,2
102,8
109,6
63,6
153,1
108,2
253,2
111,8
174,0
111,9
162,8
134,3
128,4

1 Дані

обсягів освоєних капітальних інвестицій у м. Бережани включені у відповідні показники Бережанського
району. Показник обсягів освоєних капітальних інвестицій на 1 особу у 2015 році по м. Бережани органами
статистики у Тернопільській області не визначався.
2 Дані обсягів освоєних капітальних інвестицій у м. Кременець включені у відповідні показники Кременецького
району. Показник обсягів освоєних капітальних інвестицій на 1 особу у 2015 році по м. Кременець органами
статистики у Тернопільській області не визначався.

Примітка: сформовано автором на основі [6, 7]

У 2016 році в економіку області іноземними інвесторами було вкладено
4037,7 тис. дол. США прямих інвестицій (акціонерного капіталу) проти 154,0 тис. дол. у
2015 році. У 2016 році надходження прямих інвестицій здійснили інвестори 13 країн
світу. Основною країною-інвестором була Бельгія, на яку припадає 83,1 % загального
обсягу надходжень. Вагомі обсяги інвестицій надійшли з Кіпру – 197,4 тис. дол.,
Німеччини – 81,1 тис. дол. та Естонії – 64,8 тис. дол. Із країн ЄС в економіку області
інвестовано 4017,4 тис. дол., або 99,5 % загального обсягу вкладень. Найвагоміші
обсяги надходжень прямих інвестицій були спрямовані до підприємств промисловості
‒ 3362,7 тис. дол., а також сільського, лісового та рибного господарства ‒
570,7 тис. дол. [8].
З метою активізації інвестиційної діяльності Програмою соціально-економічного
та культурного розвитку Тернопільської області на 2017 рік передбачено виділення
коштів з обласного бюджету у сумі 1560,4 тис. гривень для проведення завершення
робіт щодо розроблення схеми планування території області. При цьому повинні бути
визначені території, які мають бути зарезервовані для задоволення майбутніх
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загальнодержавних та регіональних потреб із визначенням режиму їх використання;
встановлені напрямки сталого розвитку населених пунктів; розроблено заходи щодо
раціонального використання ресурсного потенціалу [9].
На сьогоднішній день перед місцевими органами державної влади стоїть завдання
посилення
співробітництва
з
міжнародними
фінансовими
організаціями,
міжнародними та європейськими банками, інвестиційними фондами, налагодження
постійного діалогу з вітчизняними та іноземними інвесторами. Тому у 2017 році в
Тернопільській області планується здійснювати конструктивну співпрацю із
зазначеними інституціями задля нарощення обсягів інвестування шляхом організації
та проведення презентацій області в країнах Європейського Союзу та світу; підтримки
в актуальному стані та постійному оновленню переліку інвестиційних проектів області,
направленню їх до дипломатичних установ України за кордоном з метою пошуку
потенційних ділових партнерів та інвесторів [9].
6. Висновки та пропозиції.
Отже протягом 2015-2016 років спостерігалося зростання обсягів освоєних
капітальних інвестицій у Тернопільській області, що свідчить про деяке пожвавлення
інвестиційного процесу. Найбільші частки інвестицій в досліджуваному регіоні були
здійснені за рахунок власних коштів підприємств та організацій, а також коштів
населення. У 2016 році порівняно з попереднім роком спостерігалась активізація
діяльності місцевих та загальнодержавних органів влади у процесах інвестування. У
ході проведених досліджень також виявлено, що Тернопільська область відзначається
значною територіальною нерівномірністю обсягів вкладених інвестиційних ресурсів у
різні її райони. З метою зростання обсягів залучених інвестицій перед місцевими
органами державної влади доцільним було б проведення активної роботи щодо
покращання інвестиційного клімату в регіоні, а також налагодження співробітництва з
міжнародними фінансовими організаціями, інвестиційними фондами, вітчизняними та
іноземними інвесторами. Предметом подальших розробок може стати розробка моделі
управління інвестиційним розвитком Тернопільської області.
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