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Соціально-економічне зростання в Україні багато в чому залежить 

від масштабів інвестиційної діяльності окремих підприємств, які за рахунок 

втілення інвестиційних проектів істотно підвищують фінансовий потенціал. 

Для суттєвого покращення місця України у рейтингу «Ведення 

бізнесу – 2013» актуальним на сьогодні є питання удосконалення правової та 

організаційної бази для підвищення дієздатності механізмів забезпечення 

сприятливого інвестиційного клімату й формування основи збереження та 

підвищення конкурентоспроможності. 

Моніторинг прямих інвестиції в народне господарство Сумщини 

показує, що достатній внесок іноземних коштів в економіку області відбувся 

після економічної кризи, в 2010 році.  

Загальний обсяг акціонерного капіталу на 1 січня 2013 року становив 

374,4 млн. дол. США, що на 3,5% більше у порівнянні з обсягами інвестицій 

на початок 2012 року і з розрахунку на одного мешканця області становив 

326,8 дол. США.  

Інвестиції 2012 року спрямовувалися в розвинені сфери економічної 
діяльності та були вкладені у 171 підприємство народного господарства 
області. Вагому частку іноземних вкладань (80,7%) отримали промислові 

підприємства області – 302,1 млн. дол. США, у фінансові установи було 

спрямовано 15% іноземних інвестицій. Ці кошти спрямовувалися ні на 

модернізацію та іновацію, а на заповнення бракуючих оборотних коштів в 

умовах дефіциту ліквідності і кредитних можливостей. 

Найбільше інвестування (79,7%) надходили у переробну 

промисловість – 298,4 млн. дол. США. Підприємствах торгівлі, ремонту 

автомобілів, побутових виробів і предметів особистого вжитку акумулювали 

33 млн. дол. США (9,1%). Сфера послуг (операції з нерухомим майном, 

оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям) зосередила 26,7 млн. 

дол. США (7,4%). 

Іноземні інвестиції у 2012 році надходили в область із 38 країн світу. 

До основних країн-інвесторів, на які припадає 94,1% загального обсягу 

іноземного капіталу, входять Кіпр – 245,3 млн. дол. США, Нідерланди – 49,7 

млн. дол. США, Велика Британія – 24,7 млн. дол. США, Вірґінські Острови 

(Британія) – 18,3 млн. дол. США, Франція – 14,4 млн. дол. США, 

Азербайджан – 6,8 млн. дол. США, Російська Федерація – 4,5 млн. дол. США. 

Регіональний розподіл іноземного капіталу на Сумщині наступний: 

м. Суми – 267,3 млн. дол. США (73,9% від загального обсягу),м. Шостка – 

27,1 млн. дол. США (7,5%), Тростянецький район – 26,4 млн. дол. США 
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(7,3%), Глухівський район – 19,0 млн. дол. США (5,2%). В економіці решти 

міст та районів області обсяг іноземних інвестицій складає 6,1 % від 

загального показника.  

Економічне зростання в області поступово набуває рис стійкого 

відновлення у всіх сферах економіки за рахунок зростання залучених 

інвестицій, поліпшення ведення бізнесу та позитивних зрушень у зовнішній 

торгівлі. В минулому році продовжено роботу з інвесторами, що вже 

тривалий час працюють на території області, такими як ПАТ "Крафт Фудз 

Україна", ТОВ "Керамейя", ТОВ "Гуала Кложерс Україна", ПАТ 

"Технологія" по реалізації 4 інвестиційних проектів. 

У списку інвесторів області також з’явився ПАТ «Фармак», яке 

розпочало реалізацію проекту з виробництва активних фармацевтичних 

інгредієнтів. 

Разом з цим основною проблемою, що має негативний вплив на 

залучення інвестицій, залишається недостатній рівень розбудови 

інфраструктури області. 

З метою забезпечення у 2013 році створення сприятливих умов для 

збільшення залучення інвестицій в економіку регіону, забезпечення високого 

рівня зайнятості населення та покращення добробуту мешканців області 

визначені ряд завдань. 

Отже, при визначенні теоретичних засад залучення інвестиційних 

коштів, було з'ясовано, що на даному етапі інвестиційна політика області 

перебуває у стані активного впровадження. Однак, існує ряд негативних 

факторів, які впливають на прискорення цього процессу. Але 

проаналізувавши економічне зростання та мету розвитку економіки регіону 

можна наголосити на те, що інвестиційна політика Сумщини покликана 

сформувати сприятливий інвестиційний клімат, який є необхідним 

елементом стабілізації економіки в найближчі часи.  
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