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Україна зацікавлена у надходженні прямих інвестицій, адже вони не призводять до 
збільшення зовнішнього боргу, на основі науково-технічної бази створюють виробничий 
потенціал, забезпечують інтеграцію національної економіки у світове господарство, 
являються джерелом капіталовкладень, залучають вітчизняних виробників до 
прогресивного міжнародного господарського досвіду, обумовлюють конкурентні позиції 
на світових ринках. 

Інвестиційний клімат України "неоднорідний": не всі області однаково принадні для 
інвестиційної діяльності. Через те інвестори прагнуть вкладають свої кошти у розвинені 
регіони. Це впливає на підвищення частки Києва в загальному обсязі припливу капіталу з-
за кордону, до чого додається невисока привабливість більшості областей України для його 
вкладення внаслідок їх відставання у господарській та соціальній сферах параметрів 
столиці. Так, згідно Держкомстату, станом на 01.01.2013 року зі 247891,6 млн. грн 
капітальних інвестицій, що було інвестовано в Україну, тільки в м. Київ було вкладено 
64072,4 млн. грн (рис. 1). 

Обґрунтована інвестиційна політика держави забезпечить стабільний розвиток 
економіки та поступове надходження інвестицій. Саме вона визначає структуру інвестицій, 
здійснює плідні заходи щодо виконання соціально-економічних програм різних рівнів. 
Україна прагне сформувати і створює сприятливий інвестиційний клімат з метою розвитку 
та ширшого залучення інвесторів, як вітчизняних, так і іноземних на взаємовигідних 
засадах. Цей процес має, хоч і невеликий, але успіх – притік прямих іноземних інвестицій 
в країну з року в рік збільшується (рис. 2, згідно з даними держстатистики). 

Оскільки стабільний розвиток міста залежить від забезпеченості економіки 
інвестиційними ресурсами, здійснення ефективної інвестиційної політики та формування 
привабливого інвестиційного клімату повинне не тільки і надалі розглядатися міською 
владою як одне з найважливіших завдань її поточної та перспективної діяльності, а і 
реально допомагати серйозному інвесторові швидше пройти дозвільні процедури і 
формальності, стаючи його партнером, зацікавленим у тому, щоб інвестиційний проект 
реалізовувався якомога швидше. Особливо це має значення на початковій стадії реалізації 
інвестиційного проекту, коли інвестор переходить до практичної діяльності.  

Враховуючи наведене, міська влада, на наш погляд, повинна спрямовувати свої 
зусилля на вирішення таких проблемних питань як: страхування ризиків внутрішніх 
іноземних інвестицій; збільшення обсягів капіталовкладень за рахунок прибутку; створення 
потужної економічної та політичної підтримки спільним підприємствам; створення банків 
довгострокового кредитування; створення відповідальних інститутів з питань інтеграції 
промислового і банківського капіталу; створення цільових інноваційних структур різного 
типу тощо.  

Окрему увагу слід приділити питанню Кременчуцького мосту, адже єдиний міський 
міст знаходиться  у аварійному стані, незважаючи на те, що за добу по мосту проїжджає до 
3000 лише вантажних автомобілів. Міська влада має декілька варіантів вирішення цієї 
проблеми. Перший – це створення нового мосту, на проект якого у травні 2013 було 
виділено 35,3 млн. грн.; другий – добудувати ще одну, або дві полоси до вже існуючого 
мосту, та третій варіант – встановити тариф для великовантажного транспорту (75 грн. за 
зважування транспорту перед тим, як заїхати на міст, плюс, при необхідності, доплата за 
перевищення встановлених норм ваги транспортного засобу). 



 
 

 

 Рис. 1 Капітальні інвестиції в Україну станом на 01.01.2013 р. 

 

 

 
 

 

Рис. 2 Прямі іноземні інвестиції в Україну 2001-2013 рр. 
 

 

Вибудовуючи міжнародний рівень своєї господарської системи, органи місцевої 

влади міста Кременчука мають створювати певні економічні умови та законодавчу базу для 

залучення у різноманітних формах іноземних інвестицій та участі кременчуцьких 

підприємців у міжнародному бізнесі, застосовувати додаткові макроекономічні та 

адміністративно-правові стимули й механізми, які б відповідали довготривалим інтересам 

регіону та не суперечили пріоритетності розвитку, зміцнювати інвестиційний потенціал та 

збільшувати обсяги інвестицій в реальний сектор економіки міста шляхом підвищення 

ефективності їх використання для стимулювання процесів нагромадження інвестиційних 

ресурсів та досягнення стабільного соціально-економічного розвитку м. Кременчука. 

Пряма підтримка державою інвестиційних процесів, що відбуваються в економіці, на 

нашу думку, є однією з визначальних обставин структурної перебудови економіки та країни 

в цілому. Органи місцевої влади повинні сформувати дієві важелі впливу на створення та 

посилення системи залучення іноземних інвестицій в економіку міста. 
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