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"Тенденції та проблеми розвитку інвестиційних комплексів
у регіонах України"
Досліджено існуючі тенденції і проблеми розвитку інвестиційних
комплексів в регіонах України та визначено напрями їх подальшої
активізації.
Розвиток ринкових відносин обумовлює наявність великої кількості
учасників інвестиційного процесу, через це процеси інвестування в регіоні
є дуже складними. Це визначає різноманітність варіантів задоволення
потреб регіону з урахуванням наявних ресурсів. В інвестиційному процесі
беруть участь багато учасників, діяльність яких слід ураховувати для
отримання об'єктивного відображення ситуації. Оцінка діяльності
інвестиційного комплексу в регіонах надає можливість визначити їх
потребу в інвестиціях, окреслити існуючі проблеми та напрями подальшої
активізації інвестиційної діяльності.
На вибір та формування заходів щодо управління регіональним
інвестиційним комплексом значно впливають існуючі та потенційні
джерела фінансування. У розвинутих країнах основними джерелами
інвестицій є не власні кошти підприємств і організацій, а банківські
кредити, кошти населення та іноземні інвестиції. Виходячи зі світового
досвіду, можемо стверджувати, що вони є індикатором динамічного
економічного зростання та стабільності інвестиційної ситуації. В регіонах
України спостерігається ситуація, яка не сприяє активному залученню
окреслених видів інвесторів, тому доцільним є виділення факторів, які
заважають ефективному здійсненню інвестиційної діяльності в регіонах.
До них слід віднести такі: високий рівень фінансового ризику; умови
інвестування за межами регіону інвесторами сприймаються як більш
привабливі; наявність диспропорцій у розвитку економіки; недостатня
розвинутість учасників інфраструктури. Врахування та регулювання
вищезазначеної низки факторів сприятиме розвитку довіри різних
категорій інвесторів до вітчизняної економіки і в результаті надасть
можливість активізації інвестиційної діяльності в регіонах України. З
метою вирішення поставленої мети важливим є аналіз зовнішньоекономічної діяльності регіонів. З одного боку, можна стверджувати, якщо
обсяг залучених іноземних інвестицій у регіон та обсяг прямих інвестицій
із регіону дорівнюють один одному, то інвестиційний потенціал цього

регіону буде збережений. З іншого боку, якщо створити привабливі умови,
то це надасть можливість зберегти власні джерела інвестицій, підвищити
інвестиційну активність і рівень розвитку регіону.
Оцінка стану та тенденцій розвитку інвестиційної діяльності
дозволила встановити, що регіони України мають значний потенціал щодо
активізації її розвитку. Задля пожвавлення інвестиційних процесів у
регіонах автором доведена необхідність визначення існуючих проблем та
розробка відповідних рішень щодо їх усунення. На основі проведеного
дослідження виділені проблеми розвитку інвестиційних комплексів у
регіонах України, а саме: недосконалість засобів регулювання економіки
регіонів; не достатнє використання можливих джерел залучення
інвестицій; відтік власних інвестиційний ресурсів із регіонів; недостатня
розгалуженість напрямів вкладання інвестицій. Запропоновано відповідні
напрями поліпшення діяльності інвестиційного комплексу, що є базою для
розробки стратегії удосконалення інвестиційної діяльності в регіонах.
Отримані результати дослідження дозволили визначити основні
напрями розвитку інвестиційної діяльності. До них слід віднести:
розширення існуючих та створення нових джерел інвестицій; врахування
умов інвестування та запровадження заходів щодо їх поліпшення;
стимулювання розвитку учасників інфраструктури та взаємозв'язків між
ними.
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