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оплату праці, хоча з економічного погляду могла б розв’язати проблему 
зайнятості населення. Нині середньомісячна зарплата на підприємствах 
легкої промисловості майже вдвічі нижча, ніж на промислових підприєм-
ствах загалом.  

3. Наявність проблеми нелегального виробництва. Сьогодні велика 
частка асортименту продукції, наявної на вітчизняному ринку, є підроб-
кою продукції відомих іноземних торгових марок. 

4. Праця українських виробників за толінговими схемами: «даваль-
ницька» сировина замовника – місцева робоча сила. Унаслідок роботи за 
такою схемою гальмується розвиток і вітчизняних підприємств-
виробників, і переробних підприємств. 

5. Неспроможність задіяти виробничі потужності підприємств пов-
ною мірою. Тому з’являються надлишкові невикористані виробничі по-
тужності, які потребують сплати податків, – ці суми включаються у вар-
тість продукції. І – наслідок, вітчизняна продукція не може конкурувати з 
імпортною, адже має досить високу собівартість. 

Подальші дослідження економічних проблем легкої промисловості 
мають спрямовуватися на розроблення дієвих державних програм підт-
римки галузі та орієнтування стратегії роботи галузі на кінцевого спо-
живача. Наразі легка промисловість майже не враховує уподобань спо-
живачів, а аналіз попиту та пропозицій проводять неналежним чином. 
Питання інноваційної та інвестиційної привабливості підприємств галу-
зі, а також оновлення виробничих фондів мають бути вирішені на рівні 
держави. 

 
Гагаринова Д. 
НТУ «ХПИ» 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ 
РЕГИОНОВ УКРАИНЫ 

Любое государство, несмотря на уровень своего развития, стремится 
увеличить приток иностранного капитала. Ведь иностранные инвестиции 
способствуют развитию предпринимательства, производства, бизнеса, а 
значит, поднимают экономические и жизненные показатели страны в це-
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лом. Но следует отметить, что приток иностранного капитала в Украину 
и её регионы является недостаточным для высокоэффективного развития 
национальной экономики, что объясняется низким уровнем инвестици-
онной привлекательности регионов Украины. Все это и обусловливает 
актуальность данной темы. 

Говоря об инвестиционной привлекательности регионов Украины, 
можно выделить регионы приоритетной инвестиционной привлекатель-
ности: Донецкий, Харьковский, Днепропетровский, Львовский и Одесс-
кий. В перечень регионов высокого уровня инвестиционной привлекате-
льности вошли: Запорожский, АРК Крым, Киевский и Винницкий. К ре-
гионам со средним уровнем инвестиционной привлекательности относят: 
Житомирский, Черниговский, Волынский, Закарпатский, Николаевский, 
Черкасский, Тернопольский, Херсонский, Хмельницкий. Что касается пе-
речня регионов с низким уровнем инвестиционной привлекательности, то 
он выглядит следующим образом: Черниговский, Сумской, Кировоградс-
кий, Ивано-франковский и Луганский. 

На основе исследования литературных источников и мониторинга 
внешней среды в целом можно выделить перечень основных проблем, 
препятствующих повышению уровня инвестиционной привлекательности 
регионов Украины, а именно: несовершенная (противоречивая) законо-
дательная база Украины, высокий уровень коррумпированности органов 
государственной власти, относительно нестабильная политическая ситу-
ация, низкий уровень экономического развития и низкий уровень откры-
тости экономики. 

Гальчинська Н. 
ХІБС УБС НБУ 

ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ 
ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ 

Економічна ситуація, яка склалася в Україні, вимагає нового підходу 
до розв’язання назрілих проблем. Сьогодні питання стійкого розвитку 
держави потребують негайного вирішення. Для запровадження концепції 
такого розвитку здійснено аналіз за його складниками – економічним (ін-


