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АНАЛІЗ СТАНУ ТА ПРОБЛЕМ ПРЯМОГО ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ 

В ЕКОНОМІЦІ ОДЕСЬКОГО РЕГІОНУ НА ПРОТЯЗІ 2012-2016 РОКІВ 
 

У статті було проаналізовано сучасний стан прямих іноземних інвестицій у розвитку Одеського регіону. 

Розглянуто основні джерела фінансування капітальних інвестицій та складено таблицю показників у вартісному 

та відсотковому вимірюванні. За цими даними було визначено яке місце посідають серед них кошти саме іноземних 

інвесторів. Також проілюстровано обсяг прямих іноземних інвестицій за 5 років (2012-2016 рр.), географічну 

структуру країн з яких надходять інвестиції та галузі у яких більше зосереджено вкладень за останній рік (2016 р). 

Обґрунтовані проблеми та несприятливі чинники, які заважають надходженню прямих іноземних інвестицій та 

впливають на негативний статус регіону. У завершенні були запропоновані пропозиції та перспективні напрямки 

щодо вдосконалення сучасного стану та поліпшення інвестиційної привабливості. 

Ключові слова: прямі іноземні інвестиції, Одеський регіон, стан, проблеми, стратегії вдосконалення. 

 

Постановка проблеми. Проблема нестачі 

ресурсів, насамперед фінансових, стоїть перед 

безліччю країн та регіонів. Одеський регіон – не 

виняток, так як взагалі країна має негативний 

статус та не є привабливою для інвесторів. Прямі 

іноземні інвестиції (ПІІ) допомагають розвивати 

внутрішню економіку як регіону так і країни та від-

новлювати її. Отже, необхідно приділити більше 

уваги стану та проблемам залучення іноземних 

інвестицій в регіон, задля розробки певних страте-

гії або заходів покращення цього стану та збіль-

шення притоку інвестицій. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дос-

лідженню проблемам залучення прямих іноземних 

інвестицій присвячено багато праць таких дослідни-

ків, як О. Вільямсона, М. Ленсбері, Т. Озави, Н. Пейн, 

К. Смідкової.  Серед вітчизняних вчених, які розгля-

дають цю проблему на рівні України та Одеського 

регіону зустрічаються праці А. Демус, А. Дискіна, О. 

Химич, О. Савіцька, О. Чернова та ін. вчених. Незва-

жаючи на значну кількість досліджень, в наукових 

працях не достатньо приді-лено уваги сучасному ста-

ну та проблемам залучення ПІІ саме в Одеському рег.  

Мета статті. Проаналізувати сучасний стан іно-

земних інвестицій у розвитку Одеського регіону, 

виявити основні проблеми у їх залученні в еконо-

міку та запропонувати заходи щодо вдосконалення 

цього стану, збільшенню притоку капіталу. 

Основні результати дослідження. Залучаючи 

іноземний капітал та забезпечуючи доступ до най-

сучасніших технологій та управління, регіональна 

стратегія інвестицій спрямована на вирішення со-

ціальних програм у регіоні та сприяє сталому 

економічному зростанню. Іноземні інвестиції в 

країни з транзитною економікою можуть виступа-

ти як спосіб формування ринкового інституціо-

нального середовища. Головною метою регіональ-

ної політики є створення умов для успішного ін-

вестування в економіку регіону з-за кордону. За 

ефективними інвестиціями розуміють такі інвести-

ції, які крім оплати ризиків, надають можливість 

отримати економічні вигоди, що задовольнятимуть 

інвестора. Результатом таких інвестицій у цей 

регіон має бути збільшення ефективності бюджету 

шляхом збільшення доходів або зменшення 

видаткової частини регіонального бюджету [1]. 

Отже, розглянемо джерела фінансування капіта-

льних інвестицій у 2016 році та визначимо місце 

іноземних інвестицій у загальному обсязі (табл.1).

Таблиця 1 

Капітальні інвестиції Одеської області за джерелами фінансування у 2016 році 

  тис. грн. у % до загального обсягу 

Усього 16728698 100 

За рахунок     

коштів державного бюджету 385110 2,3 

коштів місцевих бюджетів 2249092 13,4 

власних коштів підприємств та організацій 11821421 70,7 

кредитів банків та інших позик 914356 5,5 

коштів іноземних інвесторів 16694 0,1 

коштів населення на будівництво житла 1284283 7,7 

інших джерел фінансування 57742 0,3 

Джерело: [3]. 
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За наведеними даними видно, що головним дже-

релом фінансування капітальних інвестицій у 2016р. 

були власні кошти підприємств та організацій, за 

рахунок яких освоєно 70,7% усіх коштів. Частка 

коштів іноземних інвесторів займає останнє місце та 

становить 0,1% від загального обсягу інвестицій. 

На протязі 2012-2016 років спостерігається спад 

обсягів залучення іноземних інвестицій в економі-

ку Одеського регіону. Це відбувається через те, що 

економіка нашого регіону та взагалі держави має 

негативні тенденції. Більшість українських під-

приємств залишаються технологічно відсталими та 

слаборозвиненими. Це пов'язано з нестабільністю 

економічної ситуації в країні, несприятливим 

інвестиційним кліматом, високим pівнем 

оподаткування підприємств, прогалинами в 

інвестиційному законодавстві [2]. 

За останні роки спостерігається зменшення залу-

чень іноземних інвестицій в економіку Одеського 

регіону та обсяги залучених інвестицій наразі не від-

повідають тому рівню, якого реально потребує наша 

економіка. На рис.1 можна побачити спад прямих 

іноземних інвестицій (ПІІ) за 2012-2016 рр. У 2016 

році обсяг інвестицій склав 1331,3 млн. дол. США. 
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Рис.1 Обсяг прямих іноземних інвестицій в Одеський регіон у 2012-2016 рр., млн. дол. США [3]. 

 

Більшість потоків іноземних інвестицій в регіон 

у 2016 році були направлені  з Кіпру – 470,5 млн. 

дол. США, що становить 35,5 % загального обсягу 

акціонерного капіталу, Сінгапуру - 219,3 млн. дол. 

(16,5%), Великої Британії – 92,5 млн. дол. (7%), 

Нідерландів – 80,2 млн. дол. (6 %), Німеччини - 

62,2 млн. дол.  (4,7 %), США - 55,9 млн. дол. (4,2 

%), Монако – 52,4 млн. дол.  (3,9 %), Франція – 

46,7 млн. дол. ( 3,5%), Швейцарії – 44,6 млн. дол. 

(3,4%)  та інших країн.  

Якщо розглядати види економічної діяльності, 

то капітальні інвестиції більш зосереджуються у 

таких галузях, як транспорт, складське господар-

ство, поштова та кур'єрська діяльність – 21,47 %; 

промисловість – 16,78 %; сільське, лісове та рибне 

господарство – 15,71 %; держав-не управління й 

оборона, обов'язкове соціальне страхування – 

12,41%; будівництво – 12,4%; оптова та роздрібна 

торгівля, ремонт автотранспортних засобів і 

мотоциклів – 6,08%, а також інші галузі, що мають 

незначну частку [3]. 

Інвестиційний клімат в Одеському регіоні є нес-

приятливим і це можна побачити з вище наведено-

го аналізу, активність суб'єктів інвестиційної діяль-

ності є досить низькою, що обумовлена низкою 

проблем. Основними ознаками несприятливого 

інвестиційного клімату є: теперішні дії на Сході 

України (війна), що ускладнюють інвестиційну 

привабливість взагалі всієї країни; недосконале та 

постійно змінне законодавство; політична неста-

більність та нестабільне податкове законодавство; 

високий податковий тиск; підвищений рівень 

інфляції; валютна нестабільність; проблеми у судо-

вій системі при розгляді господарських позовів, а 

саме корупція та неналежне виконання судових рі-

шень; недостатньо розвинене страхування підпри-

ємницьких ризиків; різні перешкоди для виходу 

нових компаній, а також недостатня інформова-

ність потенційних інвесторів у багатьох країнах 

про стан і перспективи розвитку саме Одеського 

регіону [4].  

Більшість з цих проблем необхідно вирішувати 

на державному рівні. Але на регіональному рівні 

також можна поліпшити інвестиційну 

привабливість. Це можна зробити за допомогою: 

 пільгів для іноземних інвесторів; 

 оприлюднення інвестиційної приваб-

ливості окремих територій області, розробити 

рейтинг їхньої інвестиційної привабливості; 

 створення нових та удосконалених відомих 

засобів зниження ризику; 

 розвиток інфраструктури інвестиційної 

діяльності шляхом створення агентств і 

організацій, які будуть розробляти  програми і 
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проекти, котрі сприятимуть прямим іноземним 

інвестиціям; 

 здійснення більш прогресивних проектів 

пов'язаних з інноваціями; 

 вивчення доцільності використання світо-

вого досвіду у фінансуванні інвестиційних проце-

сів, особливо інструментів, що дозволяють опера-

тивно залучати додаткові фінансові ресурси в необ-

хідному обсязі; 

 залучення вітчизняних підприємств, орга-

нізацій до участі в міжнародних ярмарках, виставках; 

 підвищення інвестиційної привабливості гос-

подарюючих суб'єктів шляхом їх реструктуризації [5]. 

Висновки та пропозиції. Розглянувши основні 

тенденції залучення прямих іноземних інвестицій в 

Одеський регіон, можна зробити висновок, що ПІІ 

в економіці регіону мають негативний характер. За 

останні роки кількість вкладень зменшилась та є не 

достатньою для регіону. Тому були визначені 

проблеми, які заважають притоку капіталу та 

запропоновані перспективні напрямки залучення 

ПІІ. Для збільшення надходжень капіталу та 

сприятливого розвитку економіки регіону 

необхідно дотримуватися цих напрямків та 

розробляти нові заходи у залученні прямих 

іноземних інвестицій. 
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ ПРЯМОГО ИНОСТРАННОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ В 

ЕКОНОМИКЕ ОДЕССКОГО РЕГИОНА НА ПРОТЯЖЕНИИ 2012-2016 ГОДОВ 

В статье были проанализировано современное состояние прямых иностранных инвестиций в развитии Одесского 

региона. Рассмотрены основные источники финансирования капитальных инвестиций и составлена таблица 

показателей в стоимостном и процентном измерении. По этим данным было определено какое место занимают 

среди них средства иностранных инвесторов. Также проиллюстрировано объем прямых иностранных инвестиций 

за 5 лет (2012-2016 гг.), географическую структуру стран из которых поступают инвестиции и области в 

которых больше сосредоточено вложений за последний год (2016 г.). Обоснованы проблемы и неблагоприятные 

факторы, которые мешают поступлению прямых иностранных инвестиций и влияют на отрицательный статус 

региона. В завершении были предложены меры и перспективные направления по совершенствованию современного 

состояния и улучшения инвестиционной привлекательности. 

Ключевые слова: прямые иностранные инвестиции, Одесский регион, состояние, проблемы, стратегии 

совершенствования. 
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ANALYSIS OF THE STATUS AND PROBLEM OF DIRECT FOREIGN INVESTMENT IN THE ECONOMY OF 

THE ODESA REGION IN 2012-2016  

The article analyzes the current state of direct foreign investments in the development of the Odessa region. The main sources 

of financing of capital investments are considered and a table of indicators in value and percentage measurement is compiled. 

According to these data, it was determined what place among them is the funds of the foreign investors themselves. It also 

illustrates the volume of foreign direct investment over the 5 years (2012-2016), the geographic structure of the countries 

from which investment comes and the sectors in which more investments are concentrated for the last year (2016). 

Reasonable problems and adverse factors hindering the inflow of foreign direct investment and affect the negative status of 

the region. In the end, suggestions and prospective directions concerning improvement of the current state and improvement 

of investment attractiveness were offered. 

Key words: direct foreign investments, Odessa region, state, problems, improvement strategies. 
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