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виробництва (металургія, загальна хімія, харчова промисловість). Ще третина 
іноземних вкладень приходиться на фінансову діяльність, яка хоч і є украй 
необхідною для здійснення всіх видів господарської діяльності, не може 
розглядатися реальною основою добробуту країни у довгостроковій 
перспективі [4]. 

Отже, Україна залишається привабливою для інвестицій із наявним 
потенціалом природних виробничих ресурсів, та на жаль, не здатна фінансово 
забезпечити всі галузі народного господарства, тому виникає необхідність у 
залученні іноземного капіталу. Але через відсутність належного рівня 
інвестиційного клімату в державі, нестабільність законодавчих питань щодо 
інвестиційної сфери, низький рівень розвитку інфраструктури самого 
інвестиційного ринку, високий рівень інфляційних процесів тощо наявна 
проблема недостатності інвестиційних коштів. У найближчій перспективі 
роль інвестицій, особливо інноваційного характеру, різко зростатиме, 
оскільки вони є основою стабільного й стійкого економічного розвитку, який 
дозволить скоротити розрив в основних макроекономічних показниках між 
Україною і розвиненими країнами.  
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Стратегія економічного зростання України та її регіонів передбачає 

проведення на інноваційній основі глибоких структурних перетворень в 
економіці країни, формування ринкового середовища на засадах 
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конкурентних відносин у всіх сферах економічної діяльності, що вимагає 
відповідних інвестицій. 

Ефективність інвестування в економіку того чи іншого регіону залежить 
від численних об’єктивних і суб’єктивних, зовнішніх і внутрішніх факторів. 
В зв’язку з цим, виникає потреба аналізу притоку іноземних інвестицій в 
економіку Дніпропетровської області у контексті загострення економічної 
кризи [2, с. 73-76]. 

У розвиток економіки області спрямовано 12,1 млрд. грн. інвестицій в 
основний капітал (капітальних вкладень), що на 7,2% більше, ніж в 
аналогічному періоді 2014 р. Усього за 2015 рік отримали освоєння 
капітальних вкладень в сумі 17 359 млн. грн. У більшості міст та районів 
області досягнуто приросту капіталовкладень, найзначнішого (у 3,3-5,7 
рази) – у П’ятихатському і Криворізькому районах та у м. Першотравенську. 

За станом на 1 січня 2015 р. прямих іноземних інвестицій залучено до 
Дніпропетровщини, у перерахунку на долари США, 2667,3 млн. дол. (рис. 1), 
що становить 90,9% до обсягів інвестицій на початок 2015 р. Зменшення 
сукупного обсягу іноземного капіталу з урахуванням курсової різниці склало 
267 млн. дол.  

 

Рис. 1. Внесено іноземних інвестицій в економіку області 

 (млн. дол. США) [2] 
 
Приріст інвестиційних надходжень впродовж року спостерігався на 

підприємствах, що здійснюють оптову торгівлю та посередництво в оптовій 
торгівлі – на 86,5 млн. дол., операції з нерухомим майном, оренду, інжиніринг 
та надання послуг підприємцям – на 54,2 млн. дол., будівельну діяльність – на 
12 млн. дол.  

Темпи зростання іноземних інвестицій в економіку Дніпропетровської 
області за період 2013 – 2015 рр. загалом перевищують загальноукраїнський 
рівень, за винятком двох останніх років (табл. 1) [2]. 

На 1 січня 2016 р. загальний обсяг ПІІ, які вкладені в економіку області в 
перерахунку на долари США, становив 2667,3 млн. дол. США. Основними 
складовими структури надходжень іноземних інвестицій залишаються 
грошові вкладення та внески у вигляді рухомого та нерухомого майна, їх 
частки в загальному обсязі становили у 2013 р. – 55,1% та 27,1%, у 2014 р. – 
13% та 7,3%, у 2015 р. – 23% та 4,4% відповідно. 
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У січні-березні 2016 р. в економіку Дніпропетровщини іноземними 
інвесторами вкладено 9,8 млн. дол. прямих інвестицій (акціонерного 
капіталу). Зменшення капіталу за цей період становить 61,4 млн. дол. (у т.ч. за 
рахунок курсової різниці – 59 млн. дол.). 

 
Таблиця 1 

Індекс ПІІ в економіці України та Дніпропетровської області,  

% до попереднього року 

Регіон 2013 2014 2015 
Україна 127,9 136,5 120,9 
Дніпропетровська область 135,3 123,8 90,9 

 
На підприємствах промисловості акумульовано 5313,8 млн. дол. (74,8% 

загального обсягу), у т.ч. переробної – 5037 млн. дол. (70,9%), добувної 
промисловості і розроблення кар’єрів – 246,6 млн. дол. (3,5%), з постачання 
електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 25,7 млн. дол. (0,3%), 
з водопостачання; каналізації, поводженням з відходами – 4,5 млн. дол. 
(0,1%). 

За січень–березень 2016 р. з області в економіку 8 країн світу у вигляді 
прямих інвестицій (акціонерного капіталу) було спрямовано 74,3 млн. дол. (у 
т.ч. в країни ЄС – 69,5 млн. дол., в інші країни світу – 4,8 млн. дол.). Значні 
внески капіталу здійснено до підприємств Латвії та Естонії (72,7% та 20,9% 
загального обсягу відповідно) [2, с. 73-76]. 

Таким чином, в Дніпропетровській області створені певні умови для 
ефективного залучення іноземних інвестицій, однак є ще ряд проблем, які 
необхідно вирішувати, застосовуючи сучасний організаційно-економічний 
механізм залучення прямих іноземних інвестицій. 
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