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ВСТУП
На сучасному етапі розвитку економіки країни створен-

ня сприятливого інвестиційного клімату є однією з найваж-
ливіших задач, для нарощування інвестиційних ресурсів,
поліпшення структури інвестиційних джерел і оптимізації
напрямів їх використання відповідно до пріоритетів еконо-
мічного зростання регіонів та країни в цілому.

Інвестиційна діяльність є основною передумовою для
створення ефективної економіки та розвитку ринкових
відносин в Україні. Стримування інвестиційної активності
внутрішніх і закордонних інвесторів за рахунок сформова-
ного несприятливого інвестиційного середовища веде до
зниження загальних макроекономічних показників та зни-
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женню ефективності всіх сфер економіки. Все це зумовлює
необхідність аналізу сучасного стану інвестиційного кліма-
ту в Україні, виявленню проблем та шляхів їх вирішення зад-
ля активізації інвестиційних процесів.

У сучасних умовах досягти сталого економічного роз-
витку можна лише здійснивши структурні зрушення у госпо-
дарському комплексі України. Враховуючи, що інвестиції
виступають дієвим важелем здійснення структурної перебу-
дови економіки, розв'язання соціальних і економічних про-
блем, то ключовими завданнями державного управління є
покращення інвестиційного клімату, активізація інвестицій-
ної активності, накопичення інвестиційних ресурсів та їх кон-
центрація на пріоритетних напрямах розвитку економіки.
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Питанням інвестиційної привабливості регіону при-
свячені праці таких науковців: Бланк І.О., Гаврилюк О.В.,
Гончаров А.Б., Дудчик О.Ю., Карпінський Б.А., Кубах Т.Г.,
Кудлай Ю.С., Панасенко Ю.М., Пересада А.А., Удалих О.О.,
Щукіна Б.М. та інші.

Слід відзначити, що більшість авторів передусім при-
діляють високу увагу пріоритетним сферам та об'єктам вкла-
дання капіталу, залишаючи недостатньо дослідженими чин-
ники, які впливають на інвестиційну привабливість регіону.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Мета статті — проаналізувати динаміку прямих інозем-

них інвестицій, залучених у Дніпропетровську область; дос-
лідити переваги та недоліки інвестиційного середовища
Дніпропетровського регіону; визначити залежність валово-
го регіонального продукту від обсягу інвестицій; запропо-
нувати основні заходи щодо покращення інвестиційної при-
вабливості регіону.

РЕЗУЛЬТАТИ
Інвестиції відіграють центральну роль в економічному

розвитку країни та регіонів, визначають загальне зростан-
ня її економіки.

Дніпропетровська область входить до числа 3-х
найбільш інвестиційно привабливих регіонів України за по-
казниками природно-ресурсного, промислового, науково-
технічного та експортного потенціалу, розвитку економі-
ки.

Дніпропетровська область є одним з найбільш потуж-
них у економічному відношенні регіонів України. Разом з
тим, останнім часом спостерігаються негативні прояви у
економічному розвитку даного регіону, так індекс промис-
лового виробництва за 2013 р. відносно 2012 р. становив
98,4%. Не досягнуто рівня випуску продукції на підприєм-
ствах переробної промисловості (індекс — 93,9%) та сфе-
ри з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційова-
ного повітря (92,2%). В той же час, у добувній промисло-
вості та розробленні кар'єрів, які протягом року нарощува-
ли темп приросту виробництва і були основою підсумків
індустріального сектору регіону, рівень виробництва попе-
реднього року перевищено (102,8%) [6].

Для економічного розвитку регіону важливою є тор-
гівля з країнами Європейського Союзу. У січні — листо-
паді 2013 р. до них експортовано товарів на 1652,4 млн
дол. (18,4% експорту області), імпортовано на 1784,7 млн
дол. (36,7% імпорту області), і порівняно з аналогічним
періодом попереднього року обсяги експорту товарів
збільшились на 3%, імпорту — зменшились на 11%. Се-
ред країн ЄС значні обсяги експортних поставок здійсне-
но до Польщі — на 467,3 млн дол., Чехії — на 296,2 млн
дол., Словаччини — на 213,2 млн дол. Найбільше отри-
мано товарів з Німеччини (на 408,7 млн дол.), Польщі (на
328,6 млн дол.) та Італії (на 166,4 млн дол.) [2].

Дніпропетровщина є лідером у сфері залучення інвес-
тицій. За обсягами залучених прямих іноземних інвестицій
Дніпропетровська область упевнено посідає 1 місце серед
областей України. Інвестиції в економіку області надійшли
з 62 країн світу у 1280 підприємств та організацій області,
12 міст та 17 сільських районів. За станом на 31 грудня 2013
р. прямих іноземних інвестицій залучено до Дніпропетров-
щини на 9092,1 млн дол. США, що становить 108% до об-
сягів інвестицій на початок року.

Аналіз динаміки прямих іноземних інвестицій, залуче-
них у Дніпропетровську область (табл. 1) свідчить, про по-
ступове збільшення інвестицій, причому значне зростання
залучення прямих іноземних інвестицій в області відбува-
лося у 2011 та 2013 роках.

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій, внесе-
них в область за весь період інвестування на 1 січня 2014
року становив 9092,1 млн дол. США. На одного мешканця
області обсяг іноземних інвестицій становить 2757,8 дол.
США. Збільшення обсягів іноземних інвестицій свідчить про
те, що у регіоні для роботи інвесторів створюються належні
гідні умови [2].

Вивчаючи структуру іноземних інвестицій, залучених у
Дніпропетровську область у розрізі секторів економіки у
2013 р. можна підсумувати, що найбільш інвесторів цікав-
лять промисловість та торгівля, вагому частку також мають
фінансова та страхова діяльність (рис. 1).

Найбільші обсяги іноземних інвестицій вкладено у
підприємства промисловості — 70,8%, оптової та роздріб-
ної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів — 10,3%, які
займаються фінансовою та страховою діяльністю — 6,8%,
операціями з нерухомим майном — 3,7%, адміністративним
та допоміжним обслуговуванням 3,6% та в інші галузі.

Аналіз даних щодо структури прямих іноземні інвес-
тиції з країн світу в економці Дніпропетровської області

 

Прямі 

іноземні 
інвестиції 

в область 

Прямі 

інвестиції 
з області 

2009 7054,1 111 

2010 7495,1 152,3 

2011 8208,2 144,1 

2012 8432,3 191,1 

2013 9092,1 200,3 

 

Таблиця 1. Динаміка прямих іноземних

інвестицій, залучених у Дніпропетровську

область, млн дол. США

Джерело: [1].

Рис. 1. Структура іноземних інвестицій,

залучених у Дніпропетровську область

у розрізі секторів економіки у 2013 р., %

Джерело: [1].
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(табл. 2) свідчить про те, що найбільшу питому вагу у
здійсненні прямих іноземних інвестицій у Дніпропетровсь-
ку область має Німеччина — протягом усього до-

сліджуваного періоду її частка лише у 2009 році скоротила-
ся нижче 50%. На другому місці — Кіпр, що пояснюється
офшорною привабливістю цієї країни, тобто можна каза-
ти, що інвестиції з його боку здійснювали переважно вітчиз-
няні та російські компанії. Подібна ж картина спостерігаєть-
ся і у 2014 році (табл. 3) — найбільшу питому вагу у
здійсненні прямих іноземних інвестицій з країн світу в еко-
номіку Дніпропетровської області мають Німеччина та Кіпр.

Вивчаючи переваги та недоліки інвестиційного середо-
вища Дніпропетровської області необхідно вказати, що
сильними сторонами даного регіону є стратегічно вигідне
економіко-географічне положення в центрі Європи, знач-
ний транзитний потенціал; природно-економічні умови по-
тужний промисловий потенціал; сприятливе бізнес-середо-
вище, розвинена транспортна інфраструктура; організац-
ійна підтримка у реалізації інвестиційних проектів, досвід
роботи з інвесторами; потужна освітня та науково-дослід-
на база, наявність конкурентоспроможної робочої сили. В
той же час, такі фактори, як забруднення навколишнього
середовища; необгрунтований тиск на бізнес, у тому числі
з боку фіскальних органів; недостатні зусилля щодо захис-
ту прав інвесторів обумовлюють слабкі сторони інвести-
ційного середовища Дніпропетровської області [5]. Підви-
щення якості професійно-технічної освіти; розвиток фінан-
сової інфраструктури є основними можливостями, що мо-
жуть сприяти зростанню інвестиційної привабливості регі-
ону. Перешкодити цьому можуть такі загрози, як залежність
від природних ресурсів, тимчасові коливання попиту на рин-
ках [4].

За допомогою методу економетричного моделювання
розглянемо вплив інвестицій на валовий внутрішній продукт
як основний економічний показник розвитку регіону (рис. 2).

Побудуємо лінійну регресійну модель, яка встановлює
залежність валового внутрішнього продукту від інвестицій:

у = -95346,02 + 27,85 х
1

Можна підсумувати, що має місце високий рівень впли-
ву обсягу залучених інвестицій на валовий внутрішній про-
дукт регіону, а отже, його рівень безпосередньо залежить
від того, наскільки ефективно буде здійснюватися робота
щодо підвищення інвестиційної привабливості області, зро-
стання її інвестиційного потенціалу.

Для забезпечення зростання інвестиційної привабли-
вості регіону, на нашу думку, необхідною є реалізація на-
ступних заходів:

— максимально можливе полегшення проходження
різноманітних бюрократичних процедур та знищення мож-
ливостей для корупційних проявів. Вимоги, які висувають-
ся до інвесторів повинні бути прозорими, обгрунтованими
однаковими за подібних умов;

— забезпечення чіткого і безумовного захисту прав
власності для того, щоб стимулювати залучення масштаб-
них інвестицій на довготерміновій основі;

— неухильний контроль за додержанням вимог щодо
екологічної безпеки;

— здійснення органами державної влади відкритої, про-
зорої та ефективної політики щодо інформування інвесторів
про можливості, переваги та особливості інвестиційного се-
редовища регіону (в тому числі за допомогою різноманітних
зустрічей та форумів за участю національних та закордон-
них виробників і інвесторів та представників державних струк-
тур), сприяння місцевим підприємствам в участі у ділових под-
іях в інших областях України та за кордоном;

 2009 2010 2011 2012 2013 

 Усього 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 у тому числі      

 Німеччина 46,7 62,1 58 55,6 51,1 

 Кіпр 16,9 23,4 28,9 30,3 29,2 

 Віргінські  

Острови 

(Брит.) 4,7 2,1 3 

3,7 

8,6 

Австрія 5,4 1,7 1,6 1,7 1,4 

 Нідерланди 4,9 2,3 1,6 1,5 2 

 Велика 

Британія 4,6   1,7 

1,5 

1,8 

 Угорщина 2,1 1,1 1,4 0,9 0,8 

 Російська 

Федерація 1,9 1,9 0,5 

0,8 

0,7 

 Беліз 1,1 1 0,2 0,8 0,6 

 Естонія 0,2 0,6 0,5 0,6 0,5 

 Багамські 

Острови 1,1 0,7 0,6 

0,5 

0,5 

 Сент-Кітс і 

Невіс 0,6 0,8 0,1 

0,2 

0,3 

 США 1,2 0,6 0,5 0,4 0,3 

 Бельгія 0,7 0,3 0,3 0,2 0,2 

 Швейцарія 0,3   0,1 - 0,2 

 Франція 0,6     0,2 0,2 

 Панама 0,8   0,2 0,2 0,2 

 Ізраїль     0,2 0,2 0,1 

 Латвія   0,3     0,1 

 Туреччина 0,9 0,2 0,2   0,1 

 Інші країни 5,3 0,9 0,4 0,7 1,1 

Таблиця 2. Структура прямих іноземних

інвестицій з країн світу в економіці

Дніпропетровської області,%

Джерело: [1].

 
млн дол. 

США 

у % до 

підсумку 

 Усього 8316,1 100,0 

 у тому числі   

 Німеччина 4507,0 54,2 

 Кіпр 2053,3 24,7 

 Віргінські 

Острови  

 (Брит.) 719,1 8,6 

 Нідерланди 224,2 2,7 

 Велика 

Британія 153,6 1,8 

 Австрія 117,5 1,4 

 Беліз 88,9 1,1 

 Російська 

Федерація 63,9 0,8 

 Угорщина 61,3 0,7 

 Естонія 47,3 0,6 

 Сент-Кітс і 

Невіс 43,0 0,5 

 Багамські 
Острови 38,0 0,5 

 США 33,9 0,4 

 Бельгія 21,8 0,3 

 Швейцарія 20,4 0,2 

 Франція 13,9 0,2 

 Панама 11,2 0,1 

 Латвія 9,7 0,1 

 Ізраїль 8,4 0,1 

 Туреччина 6,6 0,1 

 Інші країни 73,1 0,9 

Таблиця 3. Прямі іноземні інвестиції з країн

світу в економіці області на 01.04.2014 р.

Джерело: [1].



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

9

— здійснення об'єктивно обумовленої,
прозорої інформаційної та фінансової
підтримки підприємств [3].

Основними завданнями державної
інвестиційної політики щодо покращення
інвестиційного клімату як у Дніпропет-
ровській області, так і в цілому в Україні
варто вважати наступні:

1) спрямування особливих зусиль на
забезпечення структурної перебудови еко-
номіки;

2) зменшення податкового наванта-
ження, пільгове оподаткування суб'єктів
економіки, що здійснюють інвестиційну і,
особливо, інноваційну діяльність;

3) реалізація заходів щодо сприяння
залученню інвестицій у наукову, та інноваційну діяльність;

4) приведення національного законодавства у
відповідність із європейськими стандартами.

ВИСНОВКИ
Успішний розвиток вітчизняної економіки є неможли-

вим без пожвавлення інноваційних та інвестиційних про-
цесів. Одним з основних факторів успіху діяльності держав-
них органів влади та суб'єктів господарювання є спро-
можність забезпечувати інноваційний розвиток шляхом за-
лучення необхідних для такого розвитку інвестиції.

Сучасна кризова ситуація вимагає від української вла-
ди найближчим часом як на загальнодержавному, так й ре-
гіональному рівнях реалізувати цілу низку заходів з орган-
ізаційного, економічного і правового забезпечення інвес-
тиційної діяльності, реалізації інновацій. Особлива увага та
цілковита державна підтримка повинна бути надана захо-
дам зі створення законодавчого забезпечення та надання
податкових стимулів інвестиційного процесу.

Для покращення інвестиційного клімату та забезпечен-
ня розвитку економіки України необхідно: подолання ко-
рупції у правової і судової сферах, взагалі на всіх рівнях вла-
ди; дебюрократизація підприємницької діяльності шляхом
суттєвого зменшення кулькості дозвільних процедур та спро-
щення регуляторного середовища; стимулювання внутріш-
нього попиту на українську продукцію; зниження фіскально-
го тиску на бізнес і зменшення податків; сприяння активному
і комплексному розвитку українського ринку цінних паперів,
створення умов для розвитку сучасних фондових інстру-
ментів, біржової і депозитарної інфраструктури.

Для всіх країн, що розвиваються, прямі іноземні інвес-
тиції є надзвичайно важливим джерелом ресурсів для
зміцнення національної економіки. Обсяг інвестицій безпо-
середньо впливає на успішність реформування економіки
та її структурну перебудову, розвиток виробництва, ство-
рення ефективної ринкової та соціальної інфраструктури,
забезпечення конкурентоспроможності регіону та країни в
цілому.
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Рис. 2. Вплив інвестицій на валовий внутрішній продукт

регіону


