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 В данному дослідженні розглядаються особливості інвестиційної 

діяльності в Закарпатській області. Розкрито вплив інвестиційної активності 

на економічний розвиток регіону.  Крім того, розглянуто обсяг та важливість 

іноземних інвестицій для Закарпаття.  Виділено фактори, які негативно 

впливають на економічний розвиток регіону. Запропоновано заходи з 

підвищення економічного добробуту економічно відсталих регіонів країни. 
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In this study the features of investment in the Transcarpathian region. Reveals 

the impact of investment activity on the economic development of the region. Also, 

consider the scope and importance of foreign investment in Transcarpathia. The 

factors that affect the economic development of the region. The measures to improve 

the economic welfare of the economically backward regions of the country. 
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Сталий розвиток кожного регіону окремо та країни в цілому, зростання їх 

економічного потенціалу, підвищення життєвого рівня населення залежить від 

багатьох факторів, серед яких варто виокремити найбільш вагомі: посилення 

економічної самостійності регіонів, створення сприятливих умов для їх 

соціально-економічного розвитку. Інвестування є провідним фактором 

економічного та технологічного зростання держави. Недостатність 

інвестування в регіонах України є одним з основних показників визначення 

депресивності території (поряд з грошовими доходами населення, їх рівнем 

зайнятості та кількістю безробітних). Пріоритетна роль інвестиційної стратегії 

розвитку України та її регіонів визначається як провідними науковцями, так і 

законодавчо на державному рівні. Одним із чинників модернізації економіки 

країни є інноваційно-інвестиційне зростання економіки регіонів. Інноваційна 

діяльність тісно пов’язана з інвестиційною, оскільки інвестиції є безпосереднім 

носієм інновацій. Отже, реалізація інноваційної політики в несприятливому 

інвестиційному кліматі практично неможлива [12, 14]. Проблемою, що 

потребує своєчасного вирішення, є залучення інвестицій в економіку України, 

яку слід розглядати в контексті сталого розвитку країни. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сучасним дослідженням 

інвестиційного регіонального розвитку присвячено роботи В. Геєця [6], Б. 

Данилишина [2], М.Долішнього [3], І. Драгана [4], Ф. Заставного [7], О. 

Кириченка [9], М. Лендєла [10],  В. Любімова [11], Л. Федулової [15] та ін. Нині 

розроблено та використовується у практиці багато методичних підходів до 

оцінки інвестиційної привабливості регіонів та країни в цілому.  

Однак недостатньо розробленими у методологічному плані залишаються 

питання оцінки інвестиційного розвитку регіонів з позиції концепції сталого 

розвитку країни. Крім того, в умовах зростання ролі місцевого самоврядування 

зростає роль місцевої влади в регулюванні руху інвестицій, що потребує 

відповідного аналізу та виокремлення напрямів вкладання коштів з метою 

оптимального використання можливостей місцевої влади у регулюванні потоку 

капіталовкладень. 



Метою дослідження є  аналіз регіональних показників інвестиційної 

діяльності Закарпатської області. В статті ставиться за мету оцінка структури і 

динаміки та виявлення деяких особливостей інвестиційної діяльності 

Закарпатської області. 

Протягом 2011-2012 років Уряд продовжував вирішувати поставлене 

завдання з відновлення економічного зростання і створення на цій основі 

платформи для започаткування невідкладних системних реформ. В цілому, в 

Україні за оперативними даними Держстату у 2011 року відбулося зростання 

ВВП на 6,6 відсотка по відношенню до 2010 року [12].  

Результати роботи промисловості за 2011 рік дозволяють позитивно 

оцінювати перспективи розвитку реального сектору економіки у поточному 

році, хоча темп приросту обсягів промислового виробництва дещо 

уповільнився і становив 7,3 %. Це переважно зумовлено більш прискореним 

сповільненням зростання виробництва у експортоорієнтованих галузях 

промисловості, зважаючи на триваюче погіршення зовнішньоекономічної 

кон’юнктури, яка характеризувалася як низьким зовнішнім попитом на 

вітчизняну промислову продукцію, так і продовженням тенденції до зниження 

цін на світових сировинних ринках.  

У цілому приріст сукупного обсягу іноземного капіталу по Україні, з 

урахуванням його переоцінки, утрат, курсової різниці тощо у 

2011 році становив 4,6 млрд.дол.США [12]. 

Станом на 01.01.2012 року  загальний обсяг прямих іноземних інвестицій, 

внесених в Закарпатську область (кумулятивно), з урахуванням його 

переоцінки, утрат, курсової різниці, склав 349,2 млн.дол.США, що в розрахунку 

на одну особу становить 280,2 дол. США (рис.1). У цілому зменшення 

сукупного обсягу іноземного капіталу, з урахуванням курсової різниці за 2011 

рік склало 15,2 млн.дол. США. Інвестиції надійшли із 54 країн світу. 

Основними країнами–інвесторами економіки області є суб'єкти США, Японії, 

Австрії, Німеччини, Польщі, Угорщини, на які припадає  від 44,8 до 28,9 

млн.дол. США, що складає майже дві третини від загальнообласного обсягу. 



Сформований привабливий для інвестора імідж області – це не лише 

поширення та сприйняття позитивної інформації про регіон, але також і 

матеріально реалізовані проекти (реалізована місцева інфраструктура, успішні 

бізнес-проекти тощо). 

Аналізуючи економічний потенціал регіону, необхідно звернути увагу на 

особливості розвитку інвестиційної діяльності Закарпаття: 

1. Історичний спадок області є надто незалежним від історичного розвитку 

України в цілому. Приналежність регіону до багатьох державних формувань, 

зокрема в недалекому минулому, приналежність до Чехословацької Республіки 

– держави з хорошими демократичними традиціями та ринковою економікою. 

Тому навіть на рівні організації праці, на рівні традицій і менталітету 

мешканців краю, ринкові відносини є зрозумілим поняттям. 

2. В Україні немає іншого регіону, який має спільний кордон одразу з 

чотирма країнами ЄС: Польщею, Словаччиною, Угорщиною та Румунією й 

двома областями України – Львівською та Івано-Франківською. Крім цього, не 

останнім аргументом на користь області є розгалужена транспортна 

інфраструктура та значний досвід міжнародного співробітництва. 

3. Область вже сьогодні має особливий досвід роботи з іноземними 

інвесторами. Це багато в чому пояснюється активізацією інвестиційної 

діяльності після прийняття двох специфічних, чисто «закарпатських» Законів 

України «Про спеціальний режим інвестиційної діяльності у Закарпатській 

області» та Про спеціальну економічну зону «Закарпаття», які, поряд з іншими 

загальнонаціональними законодавчими актами, у свій час створили 

сприятливий клімат для роботи іноземного капіталу в регіоні. 

Значними результатами економічного розвитку область завдячує двом 

«спеціальним» законам, якими були запроваджені пільгові режими 

інвестиційної діяльності. Прийняття цих законів було зумовлено необхідністю 

підтримки та стимулювання економічного розвитку депресивної та дотаційної 

території, якою є Закарпатська область. Підтвердженням цього є вище наведені 

аспекти економіки області. 



 
Рис.1 Обсяг прямих іноземних інвестицій, млн.дол.США 

розроблено та розраховано за даними [12] 

Інвестиції спрямовуються у вже розвинені сфери економічної діяльності. 

Значні обсяги іноземних інвестицій зосереджено на підприємствах 

промисловості – 273,0 млн.дол. США (78,2% загального обсягу прямих 

інвестицій), у т.ч. переробної – 265,5 млн.дол. США, добувної – 1,2 млн.дол. 

США та з виробництва електроенергії, газу та води – 6,3 млн.дол. США. Серед 

галузей переробної промисловості найбільші обсяги інвестицій вкладено у 

виробництво машин, електричного, електронного, оптичного устатковання та 

транспортних засобів – 93,5 млн.дол. США, інших галузей промисловості – 65,2 

млн.дол. США, харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів – 36,3 

млн.дол. США, оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, крім 

меблів – 32,8 млн.дол. США. На підприємствах сфери діяльності транспорту та 

зв'язку зосереджено 8,5% загального обсягу інвестицій, операцій з нерухомим 

майном, орендою, інжинірингом та наданням послуг підприємцям – 5,5%, 

торгівлі – 3,0%, діяльності готелів та ресторанів – 2,6% (рис.2). 
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Рис. 2 Розподіл прямих іноземних інвестицій за основними видами 

економічної діяльності (у % до загального обсягу інвестування) 

розроблено та розраховано за даними [12] 

Обсяги залучення інвестицій в основний капітал підприємств Закарпаття у 

2011 року складають 3228,22 млн. грн.. 

Аналіз динаміки освоєних інвестицій в основний капітал у 2009-2011 

роках також свідчить про спад темпів їх зростання, що свідчить про можливість 

виникнення ризиків щодо незавершеного виконання та недофінансування 

інвестиційних проектів у перспективі, збільшення обсягів зносу основних 

фондів та зниження конкурентоспроможності продукції (рис.3). 
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Рис. 3 Інвестиції в основний капітал, млн.грн. 

розроблено та розраховано за даними [12] 

 
Порівняно з 2010 року обсяги інвестицій в основний капітал у 

промисловість зросли на 29,9 відсотків. Це насамперед зумовлено збільшенням  

інвестицій у розвиток добувної промисловості та в підприємства з виробництва 

і розподілення електроенергії, газу та води, частка яких становила  

40%. Інвестиції у розвиток переробної промисловості збільшились на 7,0 

відсотка (рис.4). 

Головним джерелом фінансування інвестицій в основний капітал, як і 

раніше, залишаються власні кошти підприємств і організацій, за рахунок яких 

за 2011 року становить 1097,2 млн.грн.. Частка залучених і запозичених коштів, 

у тому числі кредитів банків та інших позик, коштів іноземних інвесторів у 

загальних обсягах капіталовкладень становила 126,5 млн.грн. або 3,8 відсотків 

до загального обсягу. 
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Рис. 4 Розподіл освоєних інвестицій в основний капітал за сферами 

економічної діяльності (у % до загального обсягу) 

розроблено та розраховано за даними [12] 

 
За рахунок державного та місцевих бюджетів освоєно 7,8 відсотка 

інвестицій в основний капітал. Частка коштів населення на будівництво 

власного житла становила 22 відсотка усіх капіталовкладень. 

Така структура джерел фінансування інвестицій в основний капітал, 

зокрема домінування в ній внесків за рахунок власних коштів підприємств, 

ставить в залежність розвиток підприємств та їх інвестиційну активність від їх 

прибутковості. 

Отже, у цілому статистичні дані та міжнародна інвестиційна позиція 

Закарпатської області свідчать, що область залишається привабливою для 



інвестицій, водночас вона не знаходиться осторонь світових процесів, є 

достатньо інтегрованою у світове господарство і порушення макростабільності 

на зовнішніх ринках має свій відголос в Україні. 

Перспективи динамічного розвитку вітчизняної економіки багато в чому 

визначаються також станом і тенденціями інвестиційного клімату в її регіонах. 

Закарпатська область це регіон з низьким інвестиційним потенціалом, але і 

низьким інвестиційним ризиком.  

Аналізуючи вище викладене, можна зробити такі висновки: 

1. Існує цілий комплекс факторів, що впливають на ухвалення рішення про 

інвестування: політико-економічні, соціальні, ефективність виробництва, 

можливість доступу на інші ринки й ін. Для сучасної системи країни характерні 

певні економічні коливання: від стрімких темпів зростання – до їх суттєвого 

уповільнення. Але основна картина сьогодення – це невідповідність стану 

реальної соціально-економічної ситуації значним темпам економічного 

зростання. Абсолютні обсяги виробництва продукції начебто і зростають, але 

це дивним чином чомусь майже не позначається на споживчому ринку і на 

ринку інвестицій. Більшість стабілізаційних програм, запропонованих 

вітчизняними вченими – економістами, базуються на застосуванні економічних 

методів регулювання в країнах Заходу без врахування умов господарювання, 

характерних для України. Як свідчить досвід розвинених країн, стабілізація 

економіки значною мірою залежить від кардинальної зміни інвестиційної 

політики, модифікації функцій інвесторів і інших учасників інвестиційного 

процесу, принципів їх діяльності. 

2. Іноземні інвестиції є сьогодні тим ресурсом, який у будь-якому разі в 

найближчій перспективі, може найбільш вагомо сприяти підвищенню 

ефективності функціонування Запорізької області, поліпшенню соціального 

захисту громадян. Але низка проблем заважає на сьогодні реалізації більшості 

інвестиційних проектів та залученню іноземного капіталу на територію 

Закарпатського регіону, а саме: 

- зростання відсталості промисловості; 



- складна та суперечлива система оподаткування; 

- низький освітній рівень представників бізнесу щодо понять інвестиційної 

політики, стратегій та засобів залучення інвестицій, ефективного написання 

інвестиційного проекту. Відсутність доступу до спеціальної інформації 

широких бізнес колах;      

- нерозвиненість діалогу між владою та громадськістю, владою та бізнес – 

колами; 

- застарілість засобів забезпечення екологічної безпеки регіону;  

- унеможливлення вирішення проблемних питань в таких сферах як освіта, 

медицина, сільське господарство; 

 - проекти високі за вартісними показниками та мають складність в пошуку 

інвестора; 

- відсутність стимулів і механізмів для залучення інвестицій; 

- нерозвиненість альтернативних джерел надходження інвестицій. 

3. Вважаємо, з метою більш рівномірного розвитку регіонів країни 

необхідно активізувати інноваційно-інвестиційну діяльність шляхом: орієнтації 

виробництва на потреби внутрішнього ринку; впровадження наукоємних 

технологій замість матеріало- та енергоємних; виробництва вітчизняних товарів 

замість імпорту товарів аналогічної групи; підвищення конкурентоздатності 

виробленої продукції тощо.  
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