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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
ПІІ полегшують рішення таких важливих для еконо"

міки завдань, як забезпечення виходу інноваційної про"
дукції на внутрішній і зовнішній ринки, заміщення імпор"
ту і перехід промислового виробництва до стадії стійко"
го економічного росту [1]. Особливого значення в цих
умовах набуває правильна оцінка стану ПІІ для окремо"
го регіону.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Вивченню проблем стану ПІІ у регіоні присвячені
роботи таких авторів, як І.С. Корольов, Л.Н. Красавіна,
Б.М. Пічугін, В.Н. Шенаєв, В.В. Шмельов, П. Кругман,
К. Рогофф, Д. Родрик, Дж. Стигліц і ін.

МЕТА СТАТТІ
Метою дослідження є дослідження стану ПІІ у ре"

гіоні на прикладі Миколаївської області.

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Сприятливі умови розташування Миколаївської об"

ласті обумовили формування на її території потужної
багатогалузевої промисловості, розвиненого агропро"
мислового комплексу, розгалуженої транспортної ме"
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режі, портового господарства й створення значної ви"
робничої, наукової й соціальної інфраструктури.

Економічний потенціал регіону становлять більше
200 промислових і понад 2,3 тис. малих підприємств всіх
форм власності, понад 600 сільськогосподарські під"
приємства й 4,3 тис. фермерських господарств.

Миколаївська область є привабливим для інвесту"
вання регіоном на півдні України завдяки значному про"
мисловому і науково"технічному потенціалу, вигідному
географічному положенню, розвиненій транспортній
інфраструктурі, високому освітньому рівню населення,
висококваліфікованим трудовим ресурсам, наявності
природних багатств, доступності до ринків країн СНД,
Європи, Азії та Африки.

Серед причин низької інвестиційної привабливості
Миколаївської області можна назвати відсутність необ"
хідних ринкових інституцій, покликаних забезпечити
стабільне функціонування правової системи, що гаран"
тує права власності, дотримання контрактних зобов'я"
зань, дієвість антимонопольного законодавства й ін.
Відсутність історичних традицій, що визначає правила і
норми поведінки економічних суб'єктів, також пере"
шкоджає прийняттю інвестиційних рішень. Стримує
підвищення інвестиційної привабливості нашої еконо"
міки і нерозвиненість ринкової інфраструктури (банкі"
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вська, фінансова системи, сучасні телекомунікаційні за"
соби, транспортні комунікації тощо).

Станом на 1 квітня 2011 р. в економіку області вкла"
дено 238,7 млн дол. США іноземного акціонерного ка"
піталу, що у розрахунку на одну особу складає 201,3
дол. США (на відповідну дату 2010 р. — 140,2 дол.
США). Дві третини обсягу капіталу нерезидентів зосе"
реджено на підприємствах міста Миколаєва та 26,8%
— на підприємствах Жовтневого району (рис.1).

У січні"вересні 2011 р. в економіку області інозем"
ними інвесторами вкладено 13,9 млн дол. США прямих
інвестицій (акціонерний капітал): із країн ЄС надійшло
$ 9,8 млн (70,6% загального обсягу), з країн СНД —
$ 2,5 млн (18,2%), з інших країн світу — 1,6 млн (11,2%)
[2].

Інвестування здійснювалося переважно у вигляді
грошових внесків (99,8%), незначна частина — у виг"
ляді рухомого і нерухомого майна та інших форм
здійснення інвестицій.

Надходження капіталу відбулося з 20 країн світу і
найбільше — з Бельгії ($ 7,5 млн), Російської Федерації
та Польщі (по $ 2 млн) [3].

Тенденції розвитку Миколаївської області виявили
ряд проблем, що вимагають вирішення.

1. Потреби видаткової частини міського бюджету
значно перевищують наявні фінансові ресурси. Тому
бюджетна сфера забезпечується на рівні поточного ут"
римання при незначному рівні капітальних витрат, що
мало місце протягом декількох років. Це призвело до
руйнування будинків, споруджень, комунікацій міської
комунальної властності, недостатнього облаштування
устаткуванням й інвентарем, низького рівня інформа"
ційних технологій.

2. Розмір бюджету розвитку недостатній, що при"
зводить до неможливості прийняття і реалізації перс"
пективних програм розвитку. Практично не передбача"
ються витрати на науково"дослідну і проектно"конструк"
торську діяльність, проведення експертиз, підготовку
техніко"економічних обгрунтувань, розробку бізнес"

планів, архітектурно"планувальних рішень концептуаль"
ного характеру [4].

Заходи, що вплинуть на зниження інвестиційного
ризику Миколаївськї області:

1) встановлення пільг для інвестиційної діяльності
підприємств;

2) зменшення бюрократії при регістрації
підприємств з ПІІ;

3) консультативна допомога інвесторам щодо украї"
нського законодавства;

4) реальна оцінка інвестиційних проектів — створен"
ня не тільки паспорту інвестиційних проектів, але необ"
хідно показати всі розрахунки щодо оцінки можливого
прибутку при реалізації цих проектів декількома мето"
дами.

ВИСНОВКИ
Аналізуючи стан ПІІ у Миколаївській області, мож"

на зробити такі висновки:
1) Миколаївська область є привабливим для інвес"

тування регіоном на півдні України;
2) Станом на 1 квітня 2011 р. в економіку області

вкладено 238,7 млн дол.США іноземного акціонерного
капіталу;

3) надходження капіталу відбулося з 20 країн світу і
найбільше — з Бельгії ($ 7,5 млн), Російської Федерації
та Польщі (по $ 2 млн);

4) існують певні проблеми, що пов'язані в основно"
му з українським законодавством та потребують вирі"
шення на законодавчому рівні.
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Рис. 1. Динаміка іноземних інвестицій в економіку Миколаївської області, 2010—2011 рр.

Джерело: складено автором.


