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Постановка проблеми. Ефективний розвиток
галузей національної економіки передбачає вибір та
обґрунтування певних напрямів здійснення інвести-
ційної діяльності, які б мали припустимий ступінь ри-
зику, найменший вплив втручання на процес прий-
няття управлінських рішень, формували конкурентні
переваги на ринку з позиції мінімізації витрат. Авто-
номна Республіка Крим є привабливим регіоном інве-
стиційних вкладень для багатьох інвесторів, тому інве-
стиційна діяльність Криму викликає наукову зацікав-
леність вчених-економістів та практиків.

Аналіз останніх досліджень. Питання інвестицій
в економічній літературі не нове, йому приділяється
значна увага, його досліджують сучасні зарубіжні та
українські дослідники, вивченню цієї економічної про-
блеми присвячено також праці класиків економічної
теорії. Загальні проблеми інвестицій та інвестиційної
діяльності розглядались у роботах І. Бланка,
Дж. М. Кейнса, М. Кісіль [1] В. Ковальова [2], А. Куз-
нецової [3], А. Маршалла, Д. Мілля, Л. Павлової,
П. Самуельсона, А. Сміта, О. Стоянової, Р. Фатхутді-
нова, М. Фрідмана, Ф. Хайєка, Р. Шмалензі тощо.

Метою статті є дослідження впливу інвестицій-
ної діяльності Автономної Республіки Крим на соц-
іально-економічний розвиток регіону.

Основні результати дослідження. За 2010 —
2011 рр. Криму приділена значна увага з боку інве-
сторів: і вітчизняних, і іноземних. Завдяки інвестиційним
внескам багато галузей автономії почали більш плідно
розвиватися. За результатами комплексної оцінки со-
ціально-економічного розвитку за 2010 р. Крим посів
4 загальне місце в усіх сферах соціально-економічно-
го розвитку серед регіонів України (після м. Києва,
Вінницької та Дніпропетровської областей) [5].

Упродовж 2010 р. наголошувалося на стійкій
тенденції поліпшення рейтингового місця автономії зав-
дяки інвестиціям. Зокрема, за підсумками січня-бе-
резня 2010 р. республіка посідала 25 місце, січня-чер-
вня — 20 місце, січня-вересня — 13 місце, а за підсум-
ками року рейтингове місце покращало ще на 9 по-
зицій — до 4 місця.

Більш конкретний аналіз інвестиційного стану
Криму досліджується у нижчезазначених даних.

Сектор промислового виробництва. Об’єм ви-
робленої промислової продукції за січень-лютий

2011 р. порівняно з аналогічним періодом минулого
року зріс на 16,2% (по Україні — на 10,5%).

За даними Мінекономіки АРК випуск промисло-
вої продукції на підприємствах переробної промисло-
вості збільшився на 22,1% (по Україні — на 14,7%),
на підприємствах з виробництва й розподілу електро-
енергії, води й газу — на 1,1% (по Україні — на 1,2%),
у той же час на підприємствах добувної промисло-
вості спостерігається падіння виробництва на 3,1%
нижче за рівень минулого року (рис. 1).

За даними Мінекономіки АРК основні галузі пе-
реробної промисловості в звітному періоді збільшили
обсяги виробництва: машинобудування — на 56,4%,
хімічна і нафтохімічна промисловість — на 26,7%,
виробництво іншої мінеральної продукції — на 33%.

Будівництво. Після негативної динаміки, в січні-
лютому 2011 року в будівництві вперше, починаючи з
серпня 2008 року, спостерігалися позитивні зміни:
будівельними підприємствами виконані роботи на суму
220,6 млн. грн., що на 33,2% більше відповідного
періоду минулого року (рис. 2).

Транспорт. Активізація виробничої діяльності
підприємств промисловості і будівельної галузі, які є
основними споживачами транспортних послуг, забез-
печила в січні-лютому 2011 року зростання перевезень
вантажів на 11,8% щодо рівня січня-лютого 2010 року.
Приріст забезпечений в основному залізничним транс-
портом, об’єм вантажоперевезень якого зріс на 28%.

У перевезеннях пасажирів також відзначається
приріст: об’єм пасажироперевозок в січні-лютому
2011 року склав 34,4 млн. чоловік, що на 2,9% пере-
вищує рівень аналогічного періоду 2010 року. При
цьому значно поліпшені показники роботи морського
і тролейбусного транспорту: у звітному періоді цими
видами транспорту перевезено на 26% і 15,1% відпо-
відно більше пасажирів (рис. 3) [2].

Сільськогосподарський сектор. У січні-лютому
2011 року обсяг виробництва сільськогосподарської
продукції зріс відносно аналогічного періоду минуло-
го року на 4,2%. Зважаючи на сезонний характер ви-
робництва рослинницької продукції, валова продук-
ція сільського господарства формувалася виключно
за рахунок виробництва продукції тваринництва.

За інформацією Міністерства економічного роз-
витку й торгівлі АРК зросло виробництво м’яса на
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Рис. 1. Динаміка розвитку промисловості АРК в січні-лютому) 2010 — 2011 рр., [5]

Рис.  2. Темп приросту (зниження) будівельних робіт в АРК за січень-лютий 2010 — 2011 рр.,% [5]

Рис. 3. Темп приросту (зниження) перевезення вантажів і пасажирів в АРК за січень-лютий 2010 — 2011 рр., % [5]
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Рис.  4. Темп приросту (зниження) виробництва продукції сільського господарства в АРК
за січень-лютий 2010 — 2011 рр., % [5]

Рис. 5. Темп приросту (зниження) обороту роздрібної торгівлі в АРК в порівнянних цінах
за січень-лютий 2010 — 2011 рр., % [5]

Рис. 6. Індекс інфляції в АРК (у % до грудня попереднього року) за грудень-лютий 2010 — 2011 рр., [5]
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5% і склало 29,6 тис. тонн, виробництво яєць — на
24,4% і склало 123,2 млн. шт. (рис. 4) [1].

Стабільно зростають показники продуктивності
сільськогосподарських тварин: середній надій моло-
ка на одну корову в звітному періоді на сільськогос-
подарських підприємствах склав 606 кг, що на 6,5%
більше січня-лютого 2010 р., продуктивність курок-
несучок зросла на 12,8% і склала 53 яйця.

Роздрібна торгівля. Оборот роздрібної торгівлі
в січні-лютому 2011 р. склав 3 млрд. грн., що в зістав-
них цінах на 14% перевищує рівень січня-лютого
2010 р. (рис. 5).

Цінова ситуація. За даними Міністерства еко-
номічного розвитку й торгівлі АРК у лютому 2011 р.
до грудня 2010 р. індекс споживчих цін склав 102,7%
(аналогічний період минулого року — 104,4%)
(рис. 6). За останній місяць ціни на споживчі товари
зросли на 1,1% [3].

Доходи населення і ринок праці. Прийняті захо-
ди щодо реалізації політики зайнятості в республіці доз-
волили в січні-лютому 2011 р. забезпечити тимчасо-
вою зайнятістю за рахунок участі в суспільних робо-
тах 840 осіб; надати можливість отримати нову про-
фесію або підвищити кваліфікацію 2,6 тис. осіб.

Курортно-рекреаційний комплекс. У січні-люто-
му 2011 р. кількість відпочиваючих склала 77,4 тис.
осіб, що на 15,3% перевищує аналогічний показник
минулого року. У санаторно-курортних і туристичних
закладах відпочило 30,5 тис. чоловік, що на 18,1%
більше аналогічного періоду минулого року.

Від курортних регіонів у звітному періоді над-
ходження податкових платежів склали 354,1 млн. грн.,
що на 66 млн. грн. або на 22,9% більше, ніж за січень-
лютий 2010 р., питома вага надходжень від курортних
регіонів складає 40,9% всіх надходжень по Автономній
Республіці Крим [4].

За загальним оглядом, автономія знаходиться в
першій десятці серед регіонів України у сферах: дер-
жавних фінансів і фінансових результатів діяльності
підприємств — 2 місце, інвестиційній і зовнішньоеко-
номічній діяльності — 4 місце, споживчого ринку —
7 місце.

Висновки. Таким чином, покращення стану інве-
стиційної діяльності Криму за визначений період
2010 — 2011 р. позитивно вплинуло на результати ком-
плексної оцінки соціально-економічного розвитку:
автономія посіла 4 загальне місце по всіх сферах со-
ціально-економічного розвитку серед регіонів Украї-
ни. У подальшому напрямки інвестування можуть бути
спрямовані на поліпшення роботи промислового ку-
рортно-рекреаційного секторів, для підвищення акту-
альних динамічних процесів у цих найважливіших для
Криму сферах економіки.
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