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ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ ЧЕРКАСЬКОГО РЕГІОНУ 
 

Анотація. Проаналізовано стан Черкаської області щодо залучення 
інвестиційних ресурсів в регіон. Досліджено сильні та слабкі сторони 
інвестиційної привабливості області. Визначено загрози та запропоновано 
напрями підвищення конкурентоспроможності економіки Черкаської області. 

Ключові слова: прямі іноземні інвестиції, інвестиційні ресурси, 
інвестиційний потенціал, інвестиційна привабливість. 

 
Вступ. В сучасних умовах інвестиційна привабливість регіону 

залежить від рішучих дій органів влади та вдало розробленої 
маркетингової стратегії регіону. Саме від ефективного позиціонування 
області залежать перспективи реалізації потужних інвестиційних проектів 
та залучення інвестиційних ресурсів. Іноземні інвестиції відіграють 
важливу роль в економічному розвитку країни: з одного боку – це 
додатково залучений капітал, а з іншого – це надходження в державу 
нових технологій. Тому, політика уряду України повинна сприяти 
розвитку регіонів, впровадженню інвестиційних проектів і програм на 
місцевому та регіональному рівні. 

Мета роботи – аналіз стану інвестиційної привабливості Черкаського 
регіону, виявлення основних проблем та запропонування напрямів 
поліпшення. 

Постановка задачі. Дослідження інвестиційної привабливості 
Черкаського регіону. 

Результати дослідження. За даними Держстату у 2015 році в 
економіку України іноземними інвесторами вкладено 3763,7 млн. 
дол. США та вилучено 891,3 млн.дол.США прямих інвестицій 
(акціонерного капіталу). Зменшення капіталу за рахунок переоцінки, 
утрат та перекласифікації, за даними Держстату, за цей період становить 
5245,8 млн.дол.США (у т.ч. за рахунок курсової різниці – 5024,3 млн. 
дол.США) [3]. 

Обсяг залучених з початку інвестування прямих іноземних інвестицій 
(акціонерного капіталу) в економіку України на 31.12.2015 року становив 
43371,4 млн.дол. США [3]. 

Інвестиції спрямовуються у вже розвинені сфери економічної 
діяльності. 

До десятки основних країн-інвесторів, на які припадає 83,0% 
загального обсягу прямих інвестицій, входять: Кіпр – 
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11744,9 млн.дол.США, Нідерланди – 5610,7 млн.дол.США, Німеччина –
5414,3 млн.дол.США, Російська Федерація – 3392,1 млн.дол.США, 
Австрія – 2402,4 млн.дол.США, Велика Британія – 1852,5 млн.дол.США, 
Вірґінські Острови (Брит.) – 1798,9 млн.дол.США, Франція – 
1528,1 млн.дол.США, Швейцарія –1364,2 млн.дол.США та Італія – 
972,4 млн.дол.США [2]. 

За даними Держстату в 2015 році в Черкаську обл. було залучено 
4196,2 млн. грн., що на 1190,8 млн.грн. більше, ніж 2014 році. 
Неприбутковими видалися лише 2013-2014 роки, що пов’язано з 
несприятливою кон’юнктурою та світовою фінансовою кризою [3]. 

Обсяг унесених з початку інвестування в економіку області прямих 
іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) станом на 31 грудня 2015р. 
склав 251154,3 млн.грн. Прямі інвестиції надійшли від нерезидентів із 43 
країн світу. До основних країн-інвесторів, на які припадає 96% загального 
обсягу іноземного капіталу, належать: Беліз – 293,6 млн.дол., Кіпр – 88,2 
млн.дол., Велика Британія – 27,9 млн.дол., Німеччина – 22,1 млн.дол., 
Чехія – 20,6 млн.дол, Франція – 14,1 млн.дол., Іспанія , Нідерланди – 7,1 
млн.дол. та Бельгія – 4,8 млн.дол. Найбільші обсяги прямих інвестицій 
зосереджено на підприємствах промисловості – 414,6 млн.дол. (81,2% 
загального обсягу), у т.ч. переробної – 411,2 млн.дол. Серед галузей 
переробної промисловості суттєві обсяги іноземного акціонерного 
капіталу спрямовано у виробництво харчових продуктів, напоїв – 329,4 
млн.дол., хімічних речовин і хімічної продукції – 52,9 млн.дол. та у 
виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічну 
діяльність – 17,9 млн.дол. У підприємства оптової та роздрібної торгівлі, 
ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів залучено 34,1 млн.дол. 
(6,7% загального обсягу) прямих інвестицій, у підприємства та 
організації, що здійснюють операції з нерухомим майном – 32,1 млн.дол. 
(6,3%), у підприємства сільського, лісового та рибного господарства – 
20,7 млн.дол. (4,1%) [3]. 

 
Рисунок 1. – Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал) у 

містах та регіонах Черкаської обл. (у % до загального обсягу) [4] 
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Черкаська область – це сучасний інвестиційно-привабливий регіон 
розташований в центрі України, який має розвинену інфраструктуру та 
шляхи сполучення для реалізації інвестиційних проектів. Основним 
документом, окрім базових законодавчих актів, щодо залучення 
інвестиційних ресурсів є «Програма економічного і соціального розвитку 
Черкаського регіону на 2017 рік». Вона спрямована на формування 
позитивного ділового та інвестиційного клімату в регіоні, підтримку 
розвитку підприємництва в напрямку його подальшої інтеграції до 
світового господарського простору, впровадження інвестиційно-
інноваційної моделі соціально-економічного розвитку Черкаської області 
[5]. 

Основними напрями підвищення конкурентоспроможності економіки 
Черкаської області та інвестиційно-інноваційної політики у 2017 році, 
згідно програми є: 

- забезпечення стабільності соціально-економічного розвитку 
Черкаської області; 

- підвищення ефективності державного управління (колективних 
державних послуг); 

- розвиток людського капіталу та покращення складу трудових 
ресурсів; 

- розвиток інфраструктури; 
- розвиток підприємництва; 
- підвищення технологічного рівня виробництва та ефективності 

використання паливно-енергетичних ресурсів; розвиток фінансових 
ринків; 

- стабілізація і поліпшення екологічного стану території області; 
- посилення інноваційної складової розвитку економіки [5]. 

На сьогодні, рівень інвестиційної активності в Черкаському регіоні 
перебуває у безпосередній залежності від політичної та економічної 
ситуації в державі, ефективного функціонування фінансово-кредитної 
системи, прибутковості діяльності підприємств. 

Висновки. Отже, Черкаська область – це вигідний інвестиційно-
привабливий регіон розташований в центрі України. Область займає 11 
місце за обсягом залучення інвестиційних ресурсів та 18 місце за 
рейтингом інвестиційної привабливості. Тобто є всі необхідні передумови 
для підвищення показників області. Водночас, стан залученням 
іноземного капіталу в Черкаській області залежить не лише від загальних 
макроекономічних факторів, а й від суттєвих дій органів місцевої влади. 
Вирішення зазначених проблем та перепон для залучення інвестиційних 
ресурсів дозволить розвивати галузі Черкаської області, наповнювати 
державний і місцевий бюджет додатковими інвестиційними ресурсами, 
підняти рейтингові показники області. Цілеспрямована інвестиційна 
політика держави повинна забезпечувати вигідні умови для розвитку всіх 
сфер діяльності і формувати в області сприятливого інвестиційного 
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клімату, який є необхідним елементом стабілізації економіки. 
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