
 
VІІІ Всеукраїнська студентська науково - технічна конференція "ПРИРОДНИЧІ ТА ГУМАНІТАРНІ НАУКИ. 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ" 

96 

УДК 330.351.017 

Гевко О. – ст. гр. БМ-31 

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя 
 

ВИРОБЛЕННЯ ПОЛІТИКИ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ У 

ТЕРНОПІЛЬСЬКУ ОБЛАСТЬ 
 

Науковий керівник: к.е.н., доц. Гарматюк О.О. 
 

Hevko O. 

Ternopil Ivan Pul’uj National Technical University 
 

MAKING POLITICS OF ATTRACTION OF FOREIGN INVESTMENTS 

IN TERNOPIL REGION 
 

Supervisor: prof. Garmatyuk O.O. 
 

Ключові слова: інвестиції, підприємства. 

Keywords: investments, enterprises. 
 

Інвестиції – це матеріальні та нематеріальні активи, які можуть бути вкладені в 

різноманітні об’єкти господарської діяльності з метою отримання необхідного ефекту. 

Досвід країн з розвиненою ринковою економікою свідчить, що економічне 

зростання пов’язане зі значним нарощуванням інвестицій. Для економічного зростання 

обсяги інвестування неможливо забезпечити за рахунок лише внутрішніх джерел. У 

зв’язку з цим, необхідно створити умови для активного залучення іноземного капіталу. 

В Україні, через постійну політичну та фінансову нестабільність, залучення 

інвестицій є вкрай важливим і необхідним кроком. Проте, за оцінкою спеціалістів 

Європейського Центру досліджень підприємницький ризик інвестицій в Україну 

загалом становить 80% і за умов подальшого ведення неоголошеної війни з РФ ризики 

будуть лише наростати. Але враховуючи обраний державою курс на ЄС уже в 

найближчому майбутньому ситуація може кардинально змінитись, тому існує 

необхідність підготовки відповідних проектів для залучення інвестицій. 

Підприємствам Тернопільщини надходять інвестиції із 36 країн світу. До 

п’ятірки основних країн-інвесторів, на які припадає більше половини (66,4%) 

загального обсягу прямих інвестицій, входять: Німеччина, Естонія, Чеська Республіка, 

Кіпр, Польща, Австралія. Тернопільська область займає 11-те місце серед регіонів 

України з інвестиційної привабливості. На обласний центр припадає 34,3% іноземних 

інвестицій, або 22,8 млн. дол. В області працює 240 підприємств з іноземними 

інвестиціями. Разом з тим обсяг прямих іноземних інвестицій на одну особу в області 

становить лише близько 60 доларів. Іноземні інвестиції в Тернопільську область є 

найнижчими у розрізі як усіх регіонів України, так і Західного. Також вони є 

найнижчими у перерахунку на одну особу населення області, що зумовлює найнижчий 

рівень оплати праці працівників області та найвищий рівень безробіття. 

Тому, з метою зниження рівня безробіття та покращення зайнятості населення 

Тернопільської області слід провести залучення інвестицій на наступних умовах: 

1. Забезпечити реалізацію чи передачу в оренду (на термін 5…10 років з правом 

викупу) Тернопільського аеропорту потужній іноземній компанії для його 

переоснащення та розвитку інфраструктури з метою налагодження широких 

логістичних потоків з країнами ЄС, США, Китаю тощо. 
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2. Виділити для інвесторів з метою створення нових виробничих підприємств у 

м. Тернополі (Тернопільському районі) з мінімальною кількістю 1 тис. р. м. 10…20 

ділянок на 25 років в безкоштовну оренду з правом викупу, що забезпечить пряму 

зайнятість 10…50 тис. жителів області (непряму зайнятість – 5…20 тис. чол.). 

3. Видачу 30% ділянок не повинно здійснюватись для підприємств одного 

профілю з метою забезпечення диверсифікації виробничої діяльності. 

4. Інвестиції доцільно залучати для створення підприємств у сфері 

радіоелектроніки, приладобудування, медичного приладобудування, автомобіле-, 

верстато- чи сільськогосподарського машинобудування. 

5. Інвесторів слід шукати, в першу чергу, в США, ФРН, Японії, країнах ЄС, бо ці 

держави в найближчому майбутньому відмовлятимуться від інвестицій в Росію 

(виводять і виводитимуть інвестиції) і будуть їх направляти в Україну для забезпечення 

її стабілізації й розвитку з метою створення потужного буфера від Росії. При цьому 

інвестиції направлятимуть, у першу чергу, в надійні «прозахідні» регіони. 

Враховуючи те, що земельні ресурси м. Тернополя обмежені, то дані ділянки під 

виробничі підприємства доцільно виділяти у приміській зоні з фондів селищних рад 

Тернопільського району. Це, як правило, землі сільськогосподарського призначення.  

Провівши аналіз по окремих отриманих даних з виробничих та 

сільськогосподарських підприємств (табл. 1) можна зробити висновок, що обсяг 

сплачених податків у перерахунку на 1 га землі підприємства для промислових 

виробників є більшим у порівнянні з сільськогосподарськими у сотні і тисячі разів 

(180…7500). Річна сплата податків у розрахунку на одного працівника є більш-менш 

однаковою. Показник кількості зайнятого населення, у перерахунку на 1 га землі 

підприємства для промислових виробників є більшим, у порівнянні з 

сільськогосподарськими, у тисячі разів (1250…2500).  

 

Таблиця 1 

Обгрунтування ефективності видачі земельних ділянок під виробничі підприємства 

Назва підприємства К-сть 

прац, 

чол. 

Річний 

обсяг 

сплачених 

податків, 

тис. грн. 

Площа 

п-ва, га 

Річне 

надходження 

податків у 

перерахунку 

на 1 га землі 

п-ва, тис. 

грн./га 

Річне 

надходження 

податків 

розрахунку на 

одного 

працівника, 

тис. грн./чол. 

Кількість 

зайнятого 

населення у 

перерахунку 

на 1 га землі 

п-ва, чол./га. 

ТОВ «ОСП Корпо-

рація ВАТРА» 
926 1490 27,664 53,8606 1,6091 33,5 

ТОВ «Шредер» 81 4304 1,92 2241,666(7) 53,1358 42,1875 

ПП «ХЛОПІВЕЦЬКЕ» 

(м. Копичинці) 
14 244 799 0,3054 17,4286 0,0175 

ПП «Богдан»                

(с. Ласківці) 
4 45 151 0,2980 11,25 0,0265 

 

Отже, провівши відповідні заходи з підготовки земельних ділянок і відповідної 

документації та інвестиційні форуми й ярмарки для доведення умов для потенційних 

інвесторів і залучення відповідних технологічних і фінансових інвестицій, 

Тернопільські обласна і районна державні адміністрації та мерія м. Тернополя зможуть 

залучити бажаних інвесторів для розвитку області й значно наповнити місцевий 

бюджет і добитись зниження рівня безробіття та покращення зайнятості населення 

області. 


