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ПРОБЛЕМИ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ У ПІДПРИЄМСТВА ЖИТОМИРЩИНИ 

 

На сьогоднішній день проблема залучення інвестицій, як вітчизняних, так і закордонних, в економіку України, 

стоїть досить гостро. Іноземні інвестицій могли б стати каталізатором для розвитку національної економіки та 

зростання рівня ВВП в країні.  

Необхідність залучення інвестицій є дуже гострою проблемою і для Житомирській області. Після періоду 

розпаду СРСР спостерігалась вкрай стрімка тенденція до скорочення кількості підприємств, яка триває і сьогодні. 

Це пов’язано, перш за все, з низькою інвестиційною привабливістю регіону за даних умов. Це підтверджується 

такими фактами про Житомирщину: це регіон з високим рівнем депресивності; область з низьким рівнем 

конкурентоспроможності промисловості, також Житомирщина є однією з областей з найнижчим рівнем 

економічного розвитку в Україні. Проте, з іншого боку, у регіону є потужний економічний, трудовий та 

сільськогосподарський потенціал, а відповідно і перспективи. Так, як Житомирська область є переважно аграрним 

регіоном, то досить доцільним є розвивати сільськогосподарську галузь, причому, як тваринництво, так і 

рослинництво. Також перспективним напрямом є інтенсифікація вирощування льону та хмелю, оскільки цьому 

сприяє наявний клімат і ґрунт. Проте розвиток будь-якої сфери економіки перш за все потребує інвестування в ці 

галузі. 

Метою ж інвестора є отримання прибутку в подальшому або хоча б бути спроможним повернути те, що він 

інвестував. Існуюче українське законодавство, в першу чергу, Закон України «Про інвестиційну діяльність», 

захищає права інвесторів, проте реальна практика сьогодення показує, що не завжди інвестор із 100 % гарантією 

зможе повернути хоча б свої вкладені інвестиції. Прикладом цьому є рейдерські захоплення багатьох підприємств 

України, а свіжим прикладом в Житомирі є невирішеним і до сьогодні питання остаточного власника ТДВ «ЖЛ». 

Тому однією з проблем у сфері інвестування є недосконала законодавча база. Іноземні інвестиції та інвестори є 

незахищеними на території України з точки зору законодавчої бази тому, що немає чіткої регламентації захисту 

інвестицій. І це, у свою чергу, відлякує не тільки іноземних, але й вітчизняних інвесторів. Таким чином, де-факто, 

національна економіка, втрачає мільярди, які так необхідні для української економіки. Але для залучення 

додаткових інвестицій необхідно створити привабливий інвестиційний клімат. Одним з факторів, що впливають на 

інвестиційний клімат, є створення вільних (спеціальних) економічних зон (ВЕЗ), які можуть значно покращити цей 

клімат в країні. В Україні є гіркий досвід існування ВЕЗ, який показав, найбільша проблема, яка тут схована – це 

корупція. Взагалі, проблеми в сфері інвестування в Україні, як видно, є багатогранним явищем і єдиного підходу 

до її вирішення не існує. Проте її потрібно вирішувати комплексно та водночас.  

Щодо статистичних даних, то показовою є динаміка капітальних інвестицій в Україні у 2004–2015 рр. 

Протягом 2004–2008 рр. обсяг капітальних інвестицій по Україні в цілому мав стійку тенденцію до зростання. Так, 

у 2004 р. обсяг капітальних інвестицій склав 89 млрд. грн., а у 2008 році обсяг інвестицій склав рекордні для 

України 272 млрд. грн. Проте, у зв’язку з глобальною економічною кризою світової економіки вже у 2009 році 

обсяг капітальних інвестицій значно скоротився до 192 млрд. грн. та до 189 млрд. грн. – у 2010 році.  

Таким чином, загальна ситуація у сфері інвестування в Житомирській області є невтішною. На нашу думку, 

перспективними напрямками розвитку Житомирщини є розвиток сільського господарства та машинобудівельної 

галузі, в т.ч. точного машинобудування так, як університети Житомирщини готують спеціалістів даних галузей, 

однак новоспеченим спеціалістам немає де застосовувати свої знання через банальну відсутность підприємств. 

 


