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У статті розглянуто інвестиційний потенціал міста Кременчука. Проаналізовано поточну економічну ситуацію та виявлено головні переваги та недоліки інвестиційної привабливості міста. Проведено аналіз конкурентоспроможної позиції міста Кременчука поміж інших міст Полтавської області. Запропоновано альтернативні
шляхи підвищення інвестиційної привабливості Кременчука. Розроблено прогноз загальної кількості прямих
інвестицій із країн світу в економіку Полтавської області до 2020 р.
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Sakun L.N., Sukhomlin L.V., Ilchenko A.S. ANALYSIS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF INVESTMENT
POTENTIAL OF THE CITY OF KREMENCHUG
Investment potential in Kremenchug is considered in the article. The current economic situation is analyzed and
the main advantages and disadvantages of the city's investment attractiveness are revealed. An analysis of the competitive position of the city of Kremenchuk among other cities of the Poltava region was conducted. Alternative ways
of increasing the investment attractiveness of the city of Kremenchuk are proposed. The prognosis of the fatalities
of the direct investment in the territory of the Poltava Oblast until 2020 is ruined.
Keywords: entrepreneurship, development, potential, industry, investment.

Постановка проблеми у загальному
вигляді. Інвестиційна діяльність є одним із
найважливіших факторів ефективного розвитку підприємств, розширення та відтворення їх основних фондів, можливості виходу
на більш конкурентні позиції в економіці.
У сучасних умовах кризи та нестабільності
економіки країни загалом у кожного підприємства виникає потреба в ефективному та
швидкому реагуванні на зміни зовнішнього
середовища. Це, своєю чергою, потребує
© Сакун Л.М., Сухомлин Л.В., Ільченко А.С.

наявності достатніх ресурсів (у тому числі
фінансових) для раціонального перебудування стратегії підприємства та підвищення
його конкурентоспроможності.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Сутність інвестиційного потенціалу досліджувалася у багатьох наукових працях таких учених, як: А. Бутняров, А. Дука, А. Трофименко,
Т. Мірзоєва, О. Ворсовський та ін. Проте ця
тема залишається недостатньо вивченою й
донині [1].
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Сакун Л.Н., Сухомлин Л.В., Ильченко А.С. АНАЛИЗ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО
ПОТЕНЦИАЛА ГОРОДА КРЕМЕНЧУГА
В статье рассмотрен инвестиционный потенциал города Кременчуга. Проанализирована текущая экономическая ситуация и выявлены главные преимущества и недостатки инвестиционной привлекательности города.
Проведен анализ конкурентоспособной позиции города Кременчуга среди других городов Полтавской области.
Предложены альтернативные пути повышения инвестиционной привлекательности города. Разработан прогноз общего количества прямых инвестиций из стран мира в экономику Полтавской области до 2020 г.
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МУКАЧІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Формулювання цілей статті (постановка
завдання). Розвиток економіки залежить від
ефективності реалізації інвестицій. Особливої уваги потребують вкладення в основні
фонди та виробничі потужності підприємства.
Виклад основного матеріалу дослідження. Головним фактором інвестиційної
діяльності є наявність грошових ресурсів.
Активність інвестиційної діяльності в м. Кременчук знижується внаслідок економічної
кризи (табл. 1).
У табл. 1 за період 2013–2016 рр. кількість
довгострокових інвестицій то збільшується,
то зменшується. Більша частина інвестицій
освоєна ПАТ «Кредмаш».
Кременчук є промисловим містом із великою кількістю підприємств, багато з них є
інвестиційно привабливими (табл. 2).
Отже, кількість підприємств зменшується у
2016 р. відповідно до попереднього, а витрати
на оплату праці та випуск продукції значно
збільшилися, тому підприємства потребують
залучення великої кількості фінансових інвестицій [2].
Основні економічні переваги для розміщення бізнесу у Кременчуці: порівняно
невисока вартість оренди землі для промисловості та її купівлі (порівняно з іншими містами України); гарантія з боку місцевої влади
в мінімізації податкового навантаження, що
стосується місцевих податків і зборів; наяв-

ність місцевої, недорогої та кваліфікованої
робочої сили різних фахових спрямованостей; наявна можливість готувати спеціалістів
на замовлення будь-яких технічних спеціальностей у місті; наявність вільних виробничих
потужностей зі збереженими комунікаціями
колись діючих підприємств різних галузей
промисловості; наявність виділених під промислові потреби земельних ділянок із комунікаціями, автомобільними та залізничними
під’їзними шляхами, які можуть бути підготовлені для потенційних інвесторів, та впровадження ними інвестиційних проектів; наявність важкої промисловості, вигідне місце
розташування міста та наявність транспортних розв'язок, розвинена легка та харчова
промисловість (м'ясокомбінат, трикотажна
фабрика) (табл. 3).
Із даних табл. 3 видно, що місто Кременчук є промисловим містом та монополістом у
виробництві таких окремих видів промислової
продукції у Полтавській області, як литво сталеве (ПАТ «Кременчуцький сталеливарний
завод»), автомобілі (ПАТ «Кременчуцький
завод дорожніх машин», ПАТ «АвтоКрАЗ»),
вантажні та пасажирські вагони (ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод»), асфальтозмішувачі (ТОВ «Механічно-ремонтний завод»
), колісна продукція (ПАТ «Кременчуцький
колісний завод»), технічний вуглець (ПАТ
«Кременчуцький завод технічного вуглецю»),

Таблиця 1
Обсяги фінансових інвестицій у м. Кременчуці на прикладі ПАТ «Кременчукм’ясо»,
ПАТ «Кременчукгаз», ПАТ «Кредмаш»
Роки
2013
2014
2015
2016
ПАТ «Кременчукм’ясо»
Довгострокові фінансові інвестиції, тис. грн.
10148
10269
10407
10538
Поточні фінансові інвестиції, тис. грн.
46323
46323
46323
46323
ПАТ «Кременчукгаз»
Довгострокові фінансові інвестиції, тис. грн.
29
19
19
Поточні фінансові інвестиції, тис. грн.
ПАТ «Кредмаш»
Довгострокові фінансові інвестиції, тис. грн.
4212
4212
7700
7670
Поточні фінансові інвестиції, тис. грн.
Таблиця 2

Основні показники діяльності підприємств у м. Кременчуці
Показники
2015 р.
2016 р.
Кількість підприємств, од.
15 559
14 455
Чисельність працюючих у суб’єктів малого і серед17 783
27 846
нього підприємництва, осіб
Витрати на оплату праці, тис. грн.
2072793,6
2112491,5
Частка малих і середніх підприємств у загальному
9 543 550,1
16 576 703,0
випуску продукції (робіт, послуг), (тис. грн.)
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Таблиця 3
Продукція, яка виробляється
у місті Кременчуці
Питома
вага
Виробництво окремих видів
міста
в
промислової продукції
економіці
області, %
Литво сталеве
100,0
Автомобілі
100,0
Вагони (вантажні, пасажирські)
100,0
Асфальтозмішувачі
100,0
Колісна продукція
100,0
Технічний вуглець
100,0
Первинна переробка нафти
100,0
Гранітний відсів, щебінь
41,0
Ковбасні вироби
36,3
Одяг
29,0
Кондитерські вироби
0,2
Молочна продукція
0,1
первинна переробка нафти (ПАТ «Укртатнафта», ПАТ «Нафтохімік» ).
Серед слабких сторін міста: зношеність
мереж у комунальній сфері; недостатність
розвитку ринку кваліфікованих кадрів робочих спеціальностей; відсутність будівництва
доступного житла; незадовільний стан екології, зокрема висока забрудненість повітря через
викиди промислових підприємств і відсутність
публічної інформації про стан довкілля.
Серед усіх міст Полтавської області Кременчук займає найбільш конкурентоспроможні позиції і реалізовує найбільший обсяг
продукції поміж інших міст (табл. 4).
У табл. 3 показано, що м. Кременчук реалізовує на 26% більше виготовленої продукції
за м. Полтава та на 70% більше за м. Горішні
Плавні.
Кременчук займає провідну позицію з реалізації готової продукції, але не очолює позиції щодо загального обсягу прямих інвестицій
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Таблиця 4
Обсяг реалізованої продукції (товарів,
послуг) у період 2015–2016 рр., тис. грн.
Роки
2015
2016
Полтава
40740291,5 52037793,1
Горішні Плавні 18427353,0 20376829,1
Кременчук
60252089,7 65798735,7
(акціонерного капіталу) (табл. 5). Лідирує за
обсягом прямих інвестицій м. Горішні Плавні,
м. Кременчук на 730,2 млн. дол. США відстає від свого географічного сусіда. Обласний
центр м. Полтава також відстає за обсягами
інвестицій, на 661,8 млн. дол. США.
Таблиця 5
Загальний обсяг прямих інвестицій
(акціонерного капіталу) в 2017 р.,
млн. дол. США
Полтава
106,9
Горішні Плавні
768,7
Кременчук
38,5
Інвесторами прямих інвестицій у Полтавській області є також і закордонні країни, такі
як Швейцарія, Нідерланди, Кіпр, Велика Британія та ін. (табл. 6).
За даними табл. 6 можливо зробити прогноз на наступні роки (рис. 1).
На рис. 1 зображено різке збільшення обсягу
прямих інвестицій за 2013 р. та поступове зниження цього обсягу з роками. За прогнозом
кількість прямих інвестицій у наступних роках
буде збільшуватися, але не так ефективно, як
потребує сучасний стан економіки області [3].
Висновки з цього дослідження. Отже, за
сучасної нестабільної ситуації в політиці та
економіці держава та, зокрема, підприємства
повинні надалі показувати ефективність та
раціональність своєї діяльності, щоб не втратити наявних інвесторів, а також залучити ще
більшу кількість інвестицій у подальшому.

Таблиця 6
Загальний обсяг прямих інвестицій із країн світу в економіці області
в період 2012–2016 рр., млн. дол. США
Роки
2012
2013
2014
2015
2016
Швейцарія
521,7
641,7
715,8
728,5
746,3
Нідерланди
112,7
123,6
83,7
68,2
69,6
Кіпр
146,5
131,3
92,8
71,5
62,7
Велика Британія
57,8
59,6
56,4
56,6
54,6
Росія
46,8
51,3
46,6
37,9
38,4
Інші країни світу
56,8
57,2
44,1
37,4
32,2
Усього
942,3
1064,7
1039,4
1000,1
1003,8
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Загальна кількість прямих інвестицій з країн світу в економіці області
1080
1064,7

1060

млн.дол.США

1040

1039,4

1020
1003,8

1000,1

1000
980
960
940
920
2011

942,3

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Роки

Рис. 1. Прогноз загальної кількості прямих інвестицій із країн світу
в економіці Полтавської області

Кременчук – один із найпотужніших індустріальних центрів України, залізничний вузол
і порт. Нині Кременчук – це місто, яке динамічно розвивається, із сучасною ринковою і
виробничою інфраструктурою, великим промисловим, науково-технічним та інвестиційноінноваційним потенціалом. Для поліпшення
інвестиційної привабливості міста Кременчука

необхідно: обмежити можливості втручання
посадових осіб у господарські процеси підприємств, розробити прості і прозорі процедури
виконання адміністративних функцій; спростити процедури з організації бізнесу; забезпечити захист прав інтелектуальної власності;
провести проектні конкурси серед підприємств
міста; забезпечити розвиток конкуренції та ін.
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