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товарів; визначити саму малоефективну группу товарів - ці товари не повинні більше 
замовлятися після їх продажу; прискорити товарооборотність - частіше дозамовляти товари в 

невеликій кількості, а не прагнути набрати у постачальника одноразово велику партію; 
здійснювати оновлюваність асортименту продукції; зібрати й опрацювати інформацію про 

всіх потенційних постачальників, розробити з ними оптимальні графіки постачання товарів, 
розрахувати частоту завезення товару, ритмічність, і оптимальну партію, відповідну 

товарообігу.  Планується, що дані заходи дозволять знизити товарні запаси продукції, яка 
залежується. 

 
Науковий керівник Краснодєд Т.Л., к.е.н.,доцент 

 
 

ДЖЕРЕЛА ТА ОБМЕЖЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ В 

ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ 

 
Гришко Р.С. 

Таврійський державний агротехнологічний університет 
 

Розвиток ринкової економіки та реалізації концепції децентралізації в України 
об’єктивно вимагають консолідації зусиль громади та органів місцевої влади у напрямі 

підвищення конкурентоспроможності регіону та реалізації цілей сталого розвитку. Від 
ефективності їх співпраці залежить добробут населення Запорізького краю, комфортність 

проживання в регіоні, що суттєво визначатиме демографічну ситуацію у майбутньому, темпи 
міграції населення, стан ринок праці, а також умови підприємництва та міжнародної 

активності регіону. Результативність цих спільних дій значною мірою обумовлена 
масштабами капіталовкладень,тому зростає  потреба в узагальненні накопиченого досвіду у 

сфері інвестування, а також у вдосконаленні  стратегій розвитку   інвестиційної активності 
Запорізького регіону. Це обумовило актуальність теми. 

Проблема інвестиційної активності регіону була і залишається у центрі уваги багатьох 
науковців, як вітчизняних (Петухової О., Бутко М., Покатаєвої  К., Амплєєвої І. О., Макарій  

Н., Іщук С., Асаул  А.  та  багато інших), так й іноземних (О. Йолкіної, І. Гришиної, І. 
Мостовщикової, Л. Салімова, С. Гілчріс, К. Хімелберг, Дж. Купер, Р. Хартмана та інших). 

Наукові праці цих вчених послужили теоретичною базою дослідження. Інформаційною 
базою виступили чинні законодавчі та нормативні документи, які регулюють інвестиційну 

діяльність в Україні, а також  дані Державної служби статистики та Головного управління 
статистики у Запорізькій області. 

Метою даного дослідження є систематизація джерел та обмежень інвестиційної 
активності в Запорізькій області. Об’єктом дослідження виступає соціально-економічна 

система регіону, предметом дослідження  є  інвестиційна активність Запорізької області.  
Методологія дослідження базувалась на використанні: методу наукової абстракції (при 

визначенні категорій теми),  порівняльного аналізу (при співставленні даних Запорізькій 
області з даними по Україні в цілому), економіко-статистичних методів(для оцінки рівня 

інвестування та його чинників), графічного та табличного методів (для наочної демонстрації 
динаміки інвестицій),а також методу узагальнення (при формулюванні висновків). 

Новизна роботи полягає в удосконаленні змістовної характеристики інвестиційної 
активності, у подальшому розвитку підходів до застосування SWOT-аналізу до оцінки 

регіональних перспектив інвестування. 
Питання залучення інвестицій у регіон набуває особливої актуальності в умовах 

децентралізації,адже саме наявність інвестицій значною мірою обумовлює соціально-
економічну стабільність регіону, його конкурентоспроможність та економічну безпеку. 
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Аналізуючи різні аспекти інвестиційної активності Запорізького регіону було сформульовано 
ряд висновків, зокрема: 

1.Встановлено, що в економічній науці оцінка рівня інвестиційної активності 
здійснюється на основі  різноманітних параметрів інвестування. Тобто, інвестиційна 

активність -  це результативний показник інвестиційної привабливості регіону, який 
формувався під впливом наявного інвестиційного клімату  та існуючих масштабів 

інвестиційної діяльності.  
2.Інвестиційна активність також характеризує ступінь інтенсивності інвестиційних 

процесів із врахуванням специфічних для регіону умов та факторів розвитку, свідчить про 
ефективний чи неефективний розподіл інвестиційних ресурсів. Аналіз статистичних даних 

Запорізької області  за період 2010-2018 роки дозволив виявити значні проблеми у сфері 
інвестування, зокрема низьку інвестиційну ефективність. 

3. За сучасних умов у Запорізькому регіоні існує ряд перешкод(обмежень) для 
інвестування, серед них:територіальна близькість до проведення ООС;недосконалість 

українського законодавства  в сфері захисту  інвестицій та бізнесу; несприятливість умов 
кредитування, нерозвиненість механізмів гарантій та страхування інвестицій від 

ризику;корупція та монополізм;недостатнє інфраструктурне забезпечення інвестування, 
низька активність малого та середнього бізнесу та іноземних інвесторів. 

4. До перспективних напрямів розвитку (джерел) інвестиційної активності в регіоні слід 
віднести: диверсифікацію інвестицій з метою підсилення високотехнологічних галузей 

економіки;розвиток транспортно-логістичних комплексів, рекреаційно-туристичного бізнесу 
та сфери послуг; спрямування інвестицій на «больові» точки та потреби регіону –

інфраструктуру, джерела альтернативної енергії, розвиток «зеленого»,  агро- та етно- 
туризму тощо;  формування позитивного іміджу Запорізького краю, підтримка регіональних 

брендів, таких як «Мелітопольська черешня», «Якимівський квас»,  курорти  Кирилівка, 
Бердянськ та багато інших; розбудова інформаційно-комунікативної інфраструктури 

інвестування; консолідація фінансових ресурсів на партнерських засадах; залучення до 
процесу інвестування широкого кола стейкхолдерів на усіх етапах інвестиційного процесу. 

Отримані в ході дослідження результати можуть бути використанні в практиці 
регіонального управління, зокрема при розробці стратегічного плану інвестиційного 

розвитку Запорізького регіону. 
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