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Олександренко І. В. Оцінка ефективності інвестиційної діяльності регіонів України
Метою даної статті є оцінка ефективності інвестиційної діяльності регіонів України. Результати проведеного дослідження дозволять ви-
явити фактори впливу на дану характеристику регіональної господарської системи та сформувати певні завдання з їх вирішення в контексті 
активізації інвестиційних процесів на регіональному рівні. Здійснено теоретичний аналіз наявних підходів до оцінки ефективності інвестиційної 
діяльності на рівні регіону, що дозволило сформувати власний підхід, який базується на обчисленні сукупного інтегрального показника ефектив-
ності інвестиційної діяльності регіонів України. З метою обчислення сукупного інтегрального показника ефективності інвестиційної діяльності 
регіонів України запропоновано методику, яка полягає в розрахунку сукупності відносних показників, які розподілені в межах трьох напрямів, а 
саме: за впливом інвестиційної діяльності за виробничий розвиток регіону, фінансовий розвиток регіону та соціальний розвиток регіону. В ре-
зультаті обчислення відносних показників здійснено оцінку інтегрального рівня ефективності інвестиційної діяльності окремо за її впливом на 
виробничий, фінансовий і соціальний розвиток регіону. На основі розрахованих трьох інтегральних показників обчислено сукупний інтегральний 
показник ефективності інвестиційної діяльності регіонів України, що дозволило їх розподілити на регіони з низьким, середнім, вищим від серед-
нього та високим рівнем ефективності інвестиційної діяльності. Систематизовано всі аналітичні розрахунки, що дозволило виокремити головні 
чинники впливу на ефективність інвестиційної діяльності регіонів України, врахування яких дозволить активізувати інвестиційний процес на 
регіональному рівні та досягнути його головних цілей.
Ключові слова: інвестиційна діяльність в регіонах України, ефективність інвестиційної діяльності регіонів України, інвестиції, капітальні інвес-
тиції, прямі іноземні інвестиції.
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The article is aimed at assessing the efficiency of investment activity of the regions of Ukraine. The results of the carried out survey should allow to identify 
factors influencing this characteristic of the regional economic system and to form certain tasks for their solution in the context of intensification of investment 
processes at the regional level. A theoretical analysis of existing approaches to the assessment of the efficiency of investment activity at the regional level was 
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Інвестиційна діяльність, незалежно від об’єкта її 
провадження є вагомим фактором досягнення 
ним позитивних результатів у всіх сферах. Зо-

крема, активна інвестиційна діяльність на підпри-
ємстві – це рушійна сила підвищення його конкурен-
тоспроможності, економічного розвитку та ринкової 
стійкості. Не менш вагому роль відіграє інвестиційна 

діяльність для розвитку регіону, завдяки якій відбу-
вається залучення іноземного капіталу, оновлення 
виробничо-технічної бази, зростання надходжень 
до бюджету, зростання валового регіонального про-
дукту тощо. Проте варто відмітити, що не стільки об-
сяги інвестиційної діяльності є важливими, скільки 
результати, які вона дозволяє забезпечити, що, від-
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повідно, послужило базовою основою в даному до-
слідженні. 

Зважаючи на сучасні умови бюджетної децен-
тралізації та надану регіонам самостійність у сфе-
рі фінансування, набувають важливості питання, 
пов’язані із визначенням напрямів інвестування ко-
штів на території окремих регіонів і пошуком джерел 
їх фінансування. Згідно із цим виникає необхідність 
оцінки ефективності поточної інвестиційної діяль-
ності в межах регіону з метою виявлення певних про-
блемних аспектів і розробки чітких, обґрунтованих 
рішень управлінського характеру.

Загалом, питання інвестиційної діяльності на 
регіональному рівні досліджені на достатньому 
рівні, зокрема значна увага приділена обсягам 

і джерелам інвестицій, інвестиційній привабливості 
й інвестиційній активності регіону, а також ефектив-
ності інвестицій на регіональному рівні. Проте зали-
шаються відкритими питання щодо оцінки ефектив-
ності інвестиційної діяльності конкретного регіону, 
оскільки для отримання достовірних даних щодо 
доцільності реалізації інвестицій необхідно постійно 
вдосконалювати методику, оновлювати щорічні дані, 
що дасть змогу чітко та правильно підійти до вирі-
шення низки регіональних питань інвестиційного ха-
рактеру. Відповідно, підвищується увага до розробки 
методики оцінки ефективності інвестиційної діяль-
ності регіонів України та до її апробації в практиці. 
Згідно із цим основною метою написання статті є 
оцінка ефективності інвестиційної діяльності регіо-
нів України на основі авторської методики, що дозво-
лить виявити основні фактори ефективного викорис-
тання залучених інвестицій в економіку регіону.

Зокрема, питання ефективності у сфері інвес-
тиційної діяльності на рівні регіону досліджували 
такі вчені: М. П. Бутко, О. Ю. Акименко [1], А. І. Зем- 
лянкін, Т. Г. Савченко [2], П. І. Мірошниченко [3],  
С. О. Іщук, С. М. Ткач [4], Б. Ю. Кишакевич, М. М. На-
хаєва [5], З. Я. Макогін [6], Г. С. Корепанов [7] та інші.

Для визначення чітких орієнтирів майбутньо-
го розвитку у сфері інвестиційної діяльності на рівні 
окремих регіонів України необхідним є дослідження 
не лише абсолютних розмірів інвестицій, а й оцінка її 
ефективності, яка дозволить отримані результати зі-
ставити з обсягами здійснених інвестицій за певний 
період часу. З метою визначення методики оцінки 
ефективності інвестиційної діяльності регіонів Укра-
їни насамперед здійснено теоретичний аналіз наяв-
них підходів у даному напрямку. 

У результаті опрацювання низки літературних 
джерел виявлено, що більшість методик у сфері ін-
вестицій на регіональному рівні спрямовані на оцін-
ку інвестиційної привабливості регіону, інвестицій-
ної активності регіону, інвестиційного забезпечення 
регіону, однак для оцінки ефективності інвестиційної 
діяльності регіону існує не досить велика кількість 
методичних підходів. 

Зокрема, Бутко М. П. та Акименко О. Ю. пропо-
нують оцінку ефективності інвестиційної діяльності 
в регіонах України здійснювати за такими показни-
ками, як: показник інвестиційної активності регіону 
(відношення сукупних інвестицій в розрахунку на  
1 особу в регіоні до валового регіонального продукту 
в розрахунку на душу населення); показник ефектив-
ності використання інвестиційного потенціалу (від-
ношення фактичних обсягів інвестицій в основний 
капітал до сукупного потенціалу регіональної госпо-
дарської системи) [1, с. 43–46]. 

Землянкін А. І. та Савченко Т. Г. пропонують 
оцінку ефективності інвестиційної діяльності регі-
ону здійснювати через такі показники, як: співвід-
ношення інвестицій і валового регіонального про-
дукту; темп приросту обсягу інвестицій в регіоні; 
темп приросту валового регіонального продукту [2,  
с. 109–110]. Мірошниченко П. І. також пропонує 
оцінку ефективності інвестицій на рівні регіону здій-
снювати за співвідношенням валового регіонального 
продукту й обсягу інвестицій у регіоні [3, с. 59].

На відміну від попередніх підходів Іщук С. О. та 
Ткач С. М. у своїй праці наводять методику оцінки 
ефективності інвестування в регіоні, яка базується 
на розрахунку інтегрального індексу. Згідно з цим, 
інтегральний індекс пропонується обчислювати на 
основі таких відносних показників: відношення вало-
вого регіонального продукту до капітальних інвести-
цій; відношення фінансового результату прибуткових 
підприємств до капітальних інвестицій; обсяг про-
мислової продукції до капітальних інвестицій, обсяг 
наданих послуг до капітальних інвестицій; обсяг ре-
алізованої інноваційної продукції до витрат на інно-
вації [4, с. 135].

Поряд із цим, наявні методики, спрямовані на 
оцінку ефективності використання інвести-
ційних ресурсів чи залучених інвестицій у ре-

гіоні [5; 6]. Зокрема, Макогін З. Я. пропонує за осно-
ву оцінки ефективності використання інвестиційних 
ресурсів у регіоні брати валовий регіональний про-
дукт (як вихід чи результат із процесу інвестування). 
До показників, які будуть співвідноситись із валовим 
регіональним продуктом, автор включає: сумарний 
обсяг інвестицій з країн світу в кожну область; надхо-
дження внутрішніх інвестицій у кожну область; обся-
ги зовнішньої торгівлі товарами та послугами в регіо-
ні; умови торгівлі товарами та послугами в регіоні [6, 
с. 19–20]. Для оцінки ефективності використання за-
лучених інвестицій Кишакевич Б. Ю. та Нахаєва М. М.  
пропонують застосовувати вхідні та вихідні показ-
ники. До показників, орієнтованих на вхід, належать 
обсяг капітальних інвестицій і прямих іноземних ін-
вестицій, а до вихідних – валовий регіональний про-
дукт, обсяг експорту на 1 особу, рівень зайнятості на-
селення [5, с. 82].
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Окрім вищенаведеного, в науковій літературі є 
методика, спрямована на оцінку ефективності залу-
чення прямих іноземних інвестицій в регіони Укра-
їни, що дозволяє оцінити рівень ефективності вико-
ристання іноземних інвестиційних ресурсів на рівні 
регіону. Згідно з цим, Корепанов Г. С. пропонує так 
обчислювати індекс регіональної ефективності за-
лучення прямих іноземних інвестицій: відношення 
частки регіону в річному потоці прямих іноземних ін-
вестицій до частки валового регіонального продукту 
у ВВП країни за відповідний період [7, с. 288].

Черевко О. В., вивчаючи науково-методичні під-
ходи до оцінки ефективності інвестиційної діяльнос-
ті регіонів України, визначає, що ефективність інвес-
тиційної діяльності на рівні регіону оцінюється рів-
нем його інвестиційної привабливості, інвестиційної 
активності, наявністю регіональних програм чи про-
єктів інвестиційного розвитку [8, с. 92–95]. Згідно із 
цим, ефективність інвестиційної діяльності в регіоні 
оцінюється не отриманими результатами, а сукупніс-
тю передумов для її здійснення. 

На нашу думку, оцінку рівня ефективності ін-
вестиційної діяльності регіонів України варто 
здійснювати комплексно, застосовуючи низ-

ку показників їх соціально-економічного розвитку. 
При цьому пропонуємо обчислювати інтегральний 
показник ефективності інвестиційної діяльності регі-
онів України, що базується на відносних показниках, 
поділених за впливом інвестиційної діяльності на: ви-
робничий розвиток регіону; на фінансовий розвиток 
регіону; на соціальний розвиток регіону (табл. 1). 

Усі показники, які відображено в табл. 1, мають 
різні одиниці виміру та різні модифікації, що потре-
бує їх впорядкування та приведення до однорідних 
величин. Для цього нами використано багатофак-
торний порівняльний аналіз, згідно з яким усі від-
носні показники діляться на позитивні (стимулятори 
розвитку) та негативні (дестимулятори розвитку) [9,  
с. 153–155].

За умови, що всі показники в сукупності буде 
приведено до однієї величини, обчислюємо інте-
гральні показники ефективності інвестиційної ді-
яльності регіонів України в розрізі трьох напрямів, 
а саме: за її впливом на виробничий, фінансовий  
і соціальний розвиток. Для обчислення інтегральних 
показників у межах трьох напрямів нами застосовано 
формулу геометричної модифікованої [10, с. 65; 11, 
с. 121]. Найвище значення інтегрального показника 
в конкретному напрямку буде свідченням найвищо-
го рівня ефективності інвестиційної діяльності. Роз-
рахункові значення інтегральних показників у межах 
трьох напрямів впливу інвестиційної діяльності на 
розвиток регіонів України наведено в табл. 2.

Згідно з даними табл. 2 найвищий рівень ефек-
тивності інвестиційної діяльності в напрямку її впли-
ву на виробничий розвиток регіону був у 2018–2019 рр.  

у Кіровоградської області, а у 2020 р. – у Чернівецькій 
області.

Найвищий рейтинг Кіровоградської області за 
ефективністю інвестиційної діяльності в напрямку 
її впливу на виробничий розвиток обумовлений ви-
сокими обсягами вартості експорту товарів і обсягу 
реалізованої продукції суб’єктами господарювання в 
розрахунку на 1 долар прямих іноземних інвестицій, 
що вкладені в регіон. Це пояснює той факт, що обсяг 
іноземних інвестицій, а отже, інвестиційна діяльність 
за участю іноземного капіталу, не впливає на обсяги 
виробництва, реалізації й експорту товарів. 

У 2020 р. у трійку лідерів за інтегральним по-
казником ефективності інвестиційної діяльності в 
напрямку її впливу на виробничий розвиток входи-
ли Чернівецька, Тернопільська та Миколаївська об-
ласті. Основним фактором віднесення Чернівецької 
області у 2020 р. до лідерів за рівнем ефективності 
інвестиційної діяльності в регіоні з позиції її впливу 
на його виробничий розвиток є високий обсяг реалі-
зації продукції суб’єктами господарювання регіону в 
розрахунку на кожну гривню капітальних інвестицій 
і прямих іноземних інвестицій у регіоні. 

Найнижчий рівень ефективності інвестиційної 
діяльності в регіоні за напрямом її впливу на його ви-
робничу діяльність був у 2018 р. в Івано-Франківській 
області, у 2019 р. – у Херсонській області, а у 2020 р. 
– у Луганській області. Основними чинниками низь-
кого рівня ефективності інвестиційної діяльності ре-
гіонів України з позиції її впливу на його виробничий 
розвиток можна вважати незначні обсяги експорту 
продукції та незначні обсяги реалізації продукції під-
приємствами регіону в розрахунку на кожну гривню 
капітальних інвестицій у регіоні та на кожний долар 
прямих іноземних інвестицій в економіці регіонів. 

Щодо ефективності інвестиційної діяльності 
регіонів України в напрямку її впливу на їх 
фінансовий розвиток, то, на нашу думку, 

ключовим фактором у даному аспекті є обсяг чисто-
го прибутку, отриманого підприємствами регіону в 
розрахунку на кожну гривню капітальних інвестицій, 
здійснених за власні кошти підприємств, і в цілому 
на кожну гривню капітальних інвестицій, здійснених 
у конкретному регіоні в певний період часу. У 2018 р.  
лідерами в напрямку забезпечення ефективності ін-
вестиційної діяльності з позиції її впливу на фінансо-
вий розвиток були м. Київ, Запорізька та Волинська 
області, у 2019 р. – м. Київ, Луганська та Тернопіль-
ська області, а у 2020 р. – Дніпропетровська, Полтав-
ська та Чернівецька області.

Аутсайдерами в напрямку ефективності ін-
вестиційної діяльності, зважаючи на її фінансовий 
аспект, у 2018 р. були Тернопільська, Чернівецька й 
Івано-Франківська області. Проте виявлено, що вже 
у 2019 р. Тернопільська область належала то трійки 
лідерів за даним критерієм, що пов’язано із суттєвим 
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Таблиця 1

Показники для оцінки інтегрального рівня ефективності інвестиційної діяльності регіонів України

Критерій розподілу показників Показник

За впливом інвестиційної діяльності 
на виробничий розвиток регіону

Обсяг реалізованої продукції суб’єктами господарювання на 1 грн обсягу капі-
тальних інвестицій в регіоні, грн/грн

Обсяг реалізованої продукції підприємствами на 1 грн обсягу капітальних інвес-
тицій, грн/грн

Співвідношення експорту товарів і обсягу прямих іноземних інвестицій у регіоні, 
дол./дол.

Обсяг капітальних інвестицій у розрахунку на 1 суб’єкт господарювання в регіо-
ні, тис. грн/од.

Обсяг реалізованої продукції суб’єктами господарювання в регіоні в розрахунку 
на 1 дол. прямих іноземних інвестицій в регіоні, грн/дол.

За впливом інвестиційної діяльності 
на фінансовий розвиток регіону

Відношення чистого прибутку, отриманого підприємствами регіону, до обсягу 
капітальних інвестицій в регіоні, грн/грн

Відношення чистого прибутку, отриманого підприємствами регіону, до обсягу 
власних коштів підприємств регіону, спрямованих на фінансування капітальних 
інвестицій у регіоні, грн/грн

Обсяг реалізованої продукції підприємствами регіону в розрахунку на 1 грн ви-
трат власних коштів підприємств на фінансування капітальних інвестицій, грн/грн

Обсяг реалізованої продукції суб’єктами господарювання в регіоні в розрахунку на 
1 грн витрат місцевих бюджетів на фінансування капітальних інвестицій, грн/грн

Обсяг реалізованої продукції суб’єктами господарювання в регіоні в розрахунку 
на 1 грн кредитів банків і позик, що спрямовані на фінансування капітальних 
інвестицій, грн/грн

За впливом інвестиційної діяльності 
на соціальний розвиток регіону

Відношення наявного доходу населення в розрахунку на 1 особу до обсягу капі-
тальних інвестицій у регіоні в розрахунку на 1 особу, грн/грн

Відношення кількості найманих працівників у суб’єктів господарювання  
до обсягу капітальних інвестицій в регіоні, осіб/тис. грн

Відношення витрат на оплату праці на підприємствах регіону до обсягу капіталь-
них інвестицій в регіоні, грн /грн 

Обсяг інвестицій у житлове будівництво в розрахунку на 1 грн обсягу капіталь-
них інвестицій в регіоні, грн/грн

Обсяг власних коштів населення, що спрямовані на будівництво житла, в розра-
хунку на 1 грн витрат населення регіону, грн/грн

Джерело: авторська розробка.

Таблиця 2

Результати визначення інтегральних показників ефективності інвестиційної діяльності регіонів України

Регіон (область)

Інтегральні показники ефективності інвестиційної діяльності регіонів України

за впливом на виробничий 
розвиток

за впливом на фінансовий 
розвиток

за впливом на соціальний 
розвиток

2018 р. 2019 р. 2020 р. 2018 р. 2019 р. 2020 р. 2018 р. 2019 р. 2020 р.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Вінницька 0,507 0,475 0,326 0,390 0,327 0,202 0,450 0,412 0,378

Волинська 0,571 0,426 0,391 0,611 0,326 0,224 0,630 0,498 0,451

Дніпропетровська 0,508 0,427 0,360 0,456 0,317 0,567 0,327 0,326 0,192

Донецька 0,547 0,435 0,334 0,330 0,374 0,169 0,352 0,336 0,204

Житомирська 0,419 0,391 0,267 0,373 0,295 0,129 0,427 0,378 0,280

Закарпатська 0,335 0,326 0,299 0,199 0,332 0,245 0,734 0,581 0,575

Запорізька 0,547 0,438 0,321 0,635 0,395 0,234 0,378 0,348 0,263
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Івано-Франківська 0,282 0,333 0,300 0,197 0,300 0,250 0,591 0,496 0,521

Київська 0,393 0,370 0,342 0,390 0,334 0,415 0,631 0,557 0,415

Кіровоградська 0,664 0,586 0,447 0,434 0,304 0,185 0,332 0,324 0,240

Луганська 0,289 0,305 0,231 0,212 0,437 0,158 0,449 0,367 0,353

Львівська 0,395 0,377 0,232 0,324 0,298 0,156 0,562 0,498 0,504

Миколаївська 0,617 0,460 0,519 0,479 0,293 0,329 0,360 0,339 0,233

Одеська 0,406 0,380 0,251 0,449 0,383 0,164 0,443 0,397 0,411

Полтавська 0,444 0,378 0,312 0,494 0,348 0,511 0,417 0,368 0,211

Рівненська 0,387 0,383 0,416 0,308 0,363 0,448 0,607 0,501 0,472

Сумська 0,485 0,427 0,289 0,446 0,312 0,166 0,427 0,380 0,373

Тернопільська 0,433 0,534 0,525 0,142 0,414 0,169 0,582 0,541 0,530

Харківська 0,469 0,404 0,239 0,494 0,363 0,165 0,508 0,475 0,447

Херсонська 0,298 0,300 0,505 0,350 0,265 0,390 0,353 0,328 0,224

Хмельницька 0,383 0,377 0,355 0,382 0,309 0,127 0,461 0,391 0,284

Черкаська 0,472 0,433 0,399 0,591 0,381 0,250 0,385 0,358 0,304

Чернівецька 0,422 0,383 0,545 0,177 0,326 0,464 0,632 0,545 0,562

Чернігівська 0,347 0,350 0,235 0,456 0,302 0,420 0,384 0,364 0,283

м. Київ 0,556 0,446 0,343 0,642 0,418 0,125 0,445 0,432 0,472

Джерело: розраховано за [12].

Закінчення табл. 2

збільшенням чистого прибутку, отриманого підпри-
ємствами регіону. Зокрема, у 2018 р. підприємства-
ми Тернопільської області отримано чистий збиток  
у розмірі 41,6 млн грн, а у 2019 р. – чистий прибуток 
у розмірі 41443,5 тис. грн, що є досить високим зна-
ченням порівняно із іншими регіонами. 

У 2019 р. аутсайдерами в напрямку забезпечен-
ня ефективності інвестиційної діяльності з позиції 
її впливу на фінансовий розвиток були Херсонська, 
Миколаївська та Житомирська області. У 2020 р. най-
нижчий рівень ефективності інвестиційної діяльнос-
ті регіону з позиції її впливу на його фінансовий роз-
виток забезпечено в таких регіонах, як Житомирська 
та Хмельницька області та м. Київ, що пояснюється 
отриманням збитку підприємствами даних регіонів. 
Окрім цього, у 2020 р. у Житомирській і Хмельниць-
кій областях були незначними обсяги реалізації про-
дукції підприємствами регіону в розрахунку на кожну 
гривню власних коштів підприємств, спрямованих на 
капітальні інвестиції. А у м. Київ у 2020 р. були незна-
чними обсяги реалізації продукції суб’єктами регіону 
в розрахунку на кожну гривню кредитів, які спрямо-
вані на фінансування капітальних інвестицій.

Щодо інтегрального показника ефективності 
інвестиційної діяльності регіонів України в 
напрямку її впливу на їх соціальний розви-

ток, то варто відмітити, що лідерами в даному аспекті 
у 2018 2019 рр. були Закарпатська, Київська та Черні-
вецька області, а у 2020 р. – Закарпатська, Тернопіль-

ська та Чернівецька області. Як свідчать дані, з позиції 
впливу інвестиційної діяльності регіону на його со-
ціальний розвиток лідируючі позиції протягом 2018–
2020 рр. займали Закарпатська та Чернівецька облас-
ті, що обумовлено високим рівнем доходу населення 
в розрахунку на 1 грн обсягу капітальних інвестицій 
у регіоні та високим рівнем витрат на оплату праці 
в розрахунку на 1 грн обсягу капітальних інвестицій.

Найнижчий рівень ефективності інвестиційної 
діяльності в регіоні за напрямом її впливу на його 
соціальний розвиток був у 2018 і 2020 рр. у Дніпро-
петровській області, а у 2019 р. – у Кіровоградській 
області. Низький рівень ефективності інвестиційної 
діяльності в регіоні з позиції її впливу на соціальний 
розвиток регіону обумовлений низьким обсягом до-
ходів населення в розрахунку на 1 грн капітальних 
інвестицій у регіоні та незначною питомою вагою ін-
вестицій в житлове будівництво в загальному обсязі 
капітальних інвестицій регіону.

На основі розрахованих трьох інтегральних по-
казників ефективності інвестиційної діяльності ре-
гіонів України визначено інтегральний рівень ефек-
тивності інвестиційної діяльності регіонів України 
(табл. 3), який обчислено як середньоарифметична 
інтегральних показників ефективності інвестиційної 
діяльності в регіонах України за впливом на виробни-
чий, фінансовий і соціальний розвиток регіону.

Проведені розрахунки показують, що трійку лі-
дерів у сфері ефективності інвестиційної діяльності в 
регіоні у 2018 р. посіли Волинська та Запорізька об-
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Таблиця 3

Динаміка сукупного інтегрального показника ефективності інвестиційної діяльності регіонів України

Регіон України (область) 2018 р. Рейтинг регіону 
у 2018 р. 2019 р. Рейтинг регіону 

у 2019 р. 2020 р. Рейтинг регіону 
у 2020 р.

Вінницька 0,449 11 0,405 10 0,302 13

Волинська 0,604 1 0,417 6 0,355 8

Дніпропетровська 0,430 14 0,357 20 0,373 5

Донецька 0,410 17 0,382 14 0,236 22

Житомирська 0,406 19 0,354 22 0,225 23

Закарпатська 0,423 16 0,413 9 0,373 5

Запорізька 0,520 3 0,394 11 0,272 19

Івано-Франківська 0,357 22 0,376 15 0,357 7

Київська 0,471 8 0,420 3 0,391 4

Кіровоградська 0,477 7 0,405 10 0,291 15

Луганська 0,317 24 0,370 17 0,247 21

Львівська 0,427 15 0,391 12 0,297 14

Миколаївська 0,485 5 0,364 19 0,361 6

Одеська 0,433 13 0,387 13 0,275 18

Полтавська 0,452 10 0,365 18 0,345 9

Рівненська 0,434 12 0,415 7 0,445 2

Сумська 0,453 9 0,373 16 0,276 17

Тернопільська 0,385 21 0,496 1 0,408 3

Харківська 0,490 4 0,414 8 0,284 16

Херсонська 0,333 23 0,298 24 0,373 5

Хмельницька 0,409 18 0,359 21 0,255 20

Черкаська 0,483 6 0,391 12 0,317 10

Чернівецька 0,410 17 0,418 5 0,524 1

Чернігівська 0,396 20 0,339 23 0,312 12

м. Київ 0,548 2 0,432 2 0,313 11

Джерело: розраховано за [12].

ласті та м. Київ, у 2019 р. – Київська та Тернопільська 
області, а також м. Київ, у 2020 р. – Рівненська, Терно-
пільська та Чернівецька області. Як показують дані, 
Чернівецька область у 2018 р. була на 17 місці серед 
регіонів України за інтегральним рівнем ефективнос-
ті інвестиційної діяльності, проте у 2020 р. змістилася 
на 1 місце, що пов’язано зі збільшенням обсягу реалі-
зованої продукції суб’єктами господарювання регіо-
ну в розрахунку на 1 грн обсягу капітальних інвести-
цій у регіоні й обсягу інвестованих іноземних коштів 
(прямих іноземних інвестицій). Також не менш ваго-
мим фактором впливу на підвищення ефективності 
інвестиційної діяльності в Чернівецькій області було 
досягнення лідерських позицій за інтегральним по-
казником ефективності інвестиційної діяльності в 
напрямку її впливу на соціальний розвиток регіону.

Найнижчий рівень ефективності інвестиційної 
діяльності в регіоні у 2018 р. був у Луганській області, 
у 2019 р. – у Херсонській області, у 2020 р. – у Жи-

томирській області. Як свідчать дані, у Херсонській 
області у 2020 р. суттєво збільшився рівень ефектив-
ності інвестиційної діяльності, тому регіон у 2020 р. 
зайняв 5 місце в рейтингу регіонів, що пов’язано зі 
збільшенням обсягу реалізованої продукції в регіоні 
в розрахунку на кожну гривню капітальних інвести-
цій (отримано найвище значення даного показника 
з-поміж усіх регіонів України).

Загалом, за даними сукупного інтегрального по-
казника ефективності інвестиційної діяльності 
регіонів України, здійснено групування остан-

ніх на чотири групи (табл. 4). Для групування регі-
онів за рівнем ефективності інвестиційної діяльності 
було використано статистичний метод групування, 
який полягає в такому: різницю між максимальним 
і мінімальних значенням показника в сукупності ді-
лимо на кількість необхідних груп (у нашому випадку 
4 групи).
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Таблиця 4

Групування регіонів України за рівнем ефективності інвестиційної діяльності

Групи регіонів України 2018 р. 2019 р. 2020 р.

Високий рівень  
ефективності інвестиційної 
діяльності 

Волинська область,  
м. Київ Тернопільська область Чернівецька область

Рівень ефективності  
інвестиційної діяльності  
вищий за середній

Запорізька, Київська, Кіро-
воградська, Миколаївська, 
Харківська, Черкаська  
області

Вінницька, Волинська,  
Закарпатська, Київська,  
Кіровоградська, Рівнен-
ська, Харківська, Черні-
вецька області, м. Київ

Дніпропетровська, Закар-
патська, Київська, Рівнен-
ська, Тернопільська області

Середній рівень  
ефективності інвестиційної 
діяльності

Вінницька, Дніпропетров-
ська, Донецька, Житомир-
ська, Закарпатська, Львів-
ська, Одеська, Полтавська, 
Рівненська, Сумська, 
Хмель ницька, Чернівецька 
області

Дніпропетровська, Доне-
цька, Житомирська, Запо-
різька, Івано-Франківська, 
Луганська, Львівська, Мико-
лаївська, Одеська, Полтав-
ська, Сумська, Хмельниць-
ка, Черкаська області

Вінницька, Волинська,  
Івано-Франківська,  
Миколаївська, Полтавська, 
Херсонська, Черкаська, 
Чернігівська області, м. Київ

Низький рівень  
ефективності інвестиційної 
діяльності 

Івано-Франківська,  
Луганська, Тернопільська, 
Херсонська, Чернігівська 
області

Херсонська, Чернігівська 
області

Донецька, Житомирська, 
Запорізька, Кіровоград-
ська, Луганська, Львівська, 
Одеська, Сумська, Харків-
ська, Хмельницька області

Джерело: складено за даними табл. 3.

Згідно з даними табл. 4 протягом трьох років 
регіони змінювали свої позиції щодо рівня ефектив-
ності інвестиційної діяльності. Зокрема, високий рі-
вень ефективності інвестиційної діяльності у 2018 р.  
належав Волинській області та м. Київ, у 2019 р. – 
Тернопільській області, а у 2020 р. – Чернівецькій 
області. З огляду на дані регіони, які відзначаються 
найбільшими обсягами капітальних і прямих інозем-
них інвестицій, за рівнем ефективності інвестиційної 
діяльності належать до групи регіонів із середнім чи 
вищим за середній рівень Беручи до уваги дані 2018–
2020 рр., найбільші обсяги капітальних інвестицій у 
регіоні в розрахунку на 1 особу припадали на м. Київ 
(69039,4 грн/особу у 2018 р., 73085,6 грн /особу у 2019 р.,  
55768,2 грн/особу у 2020 р.), проте за рівнем ефектив-
ності інвестиційної діяльності м. Київ у 2019 р. нале-
жав до регіонів з вищим за середній рівень, а у 2020 р. –  
до групи регіонів із середнім рівнем. Таким чином, 
варто засвідчити, що не завжди регіони, які мають 
найвищі обсяги інвестицій в цілому та в розрахунку 
на 1 особу, ефективно їх використовують. 

У цілому, у процесі аналізу ефективності ін-
вестиційної діяльності регіонів України виявлено, 
що основними факторами досягнення її високого 
рівня є такі:
 обсяг виробництва та реалізації продукції в 

регіоні на кожну гривню інвестованих коштів 
в економіку регіону;

 обсяг експорту товарів та його величина в 
розрахунку на одиницю інвестованих коштів 
в економіку регіону;

 питома вага капітальних інвестицій в житлове 
будівництво в регіоні;

 джерела фінансування капітальних інвести-
цій, зокрема власні кошти підприємств, кош-
ти місцевих бюджетів і банківські кредити;

 обсяг доходів і витрат населення регіону в 
розрахунку на 1 грн капітальних інвестицій і 
регіоні;

 обсяг чистого прибутку (збитку), отриманого 
підприємствами в регіоні.

Загалом, підсумовуючи результати проведеного 
аналізу, головними завданнями в напрямку під-
вищення ефективності інвестиційної діяльнос-

ті регіонів України, з позиції її впливу на різні сектори 
економіки, є вкладення коштів у оновлення виробни-
чих потужностей, будівництво житлових комплексів, 
що в підсумку забезпечить зростання виробництва 
конкурентної продукції, підвищить рівень дохідності 
населення, покриє потребу в житловій нерухомості, 
покращить фінансові результати суб’єктів господа-
рювання в регіоні та інше.

ВИСНОВКИ
У цілому результати дослідження дозволяють 

обґрунтовано підійти до оцінки ефективності ін-
вестиційної діяльності в межах конкретного регіону 
України, зіставити обсяги інвестицій і результати ді-
яльності певного регіону, а також служать основою 
для формування управлінських завдань і механізмів 
їх вирішення. У подальшому дослідження в даному 
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напрямку будуть базуватися на порівнянні рейтин-
гу регіонів України за обсягами інвестицій і рівнем 
ефективності їх інвестиційної діяльності, що дозво-
лить більш обґрунтовано виявити причини неефек-
тивного використання інвестицій і запропонувати 
певні шляхи їх усунення.                    
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