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У нинішній час особливої актуальності набуває питання залучення інвестицій, так. 

Адже саме наявність інвестицій в цілому, їх еквівалентність потребам розвитку регіону 

значною мірою обумовлює соціально економічну стабільність регіону, його економічну 

безпеку. Інвестиційно-ресурсний потенціал Запорізького регіону багато форматний, він має 

дуже широко планову економіку [1]. 

Валовий регіональний продукт (ВРП) – є узагальнюючим показником, який 

характеризує рівень розвитку економіки та результати економічної діяльності всіх 

господарюючих суб’єктів регіону [1]. Оприлюднені Державною службою статистики 

показники ВРП у 2018 році свідчать про їх суттєве номінальне зростання [2]. 

 

 

Рисунок 1 – Динаміка показників валового регіонального продукту та капітальних інвестицій 

Так, у 2016 році кількість вкладених інвестицій складала 11039714 тис. гривень. Основні 

вклади були напрямлені на такі види діяльності як: будівництво – 153108 тис. грн., 

промисловість – 6142292 тис. грн., сільське господарство, мисливство та надання пов’язаних 

із ними послуг – 2610710 тис. грн., сільське, лісове та рибне господарство – 2611898 тис. 

грн., діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку, архітектури та інжинірингу, 

технічні випробування та дослідження – 465105 тис. грн., фінансова та страхова 

діяльність – 60268 тис. грн., операції з нерухомим майном – 173267 тис. грн. Підводячи 

підсумки ми  побачили, що існують дуже великі регіональні диспропорції, які необхідно 

вирівнювати завдяки активній інвестиційній стратегії, яка ґрунтується на створенні 

привабливого інвестиційного клімату та нівілірування інвестиційних ризиків, створення 

позитивного іміджу Запорізького краю на прикладі існуючих і  успішно реалізованих 

проектів з участю іноземних інвесторів.  
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