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Оö³íюâàííÿ ³íâåñòèö³éíîї ïðèâàáëèâîñò³ ðåã³îíó: 
ìåòîäè÷íèé àñïåêò 

Висвітлено економічну сутність інвестиційної привабливості регіону і визначено основні критерії, 
за якими вона оцінюється. Обґрунтовано зміст та послідовність проведення комплексної оцінки 
інвестиційної привабливості регіону і розроблено методичний інструментарій для її реалізації.
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Îáñÿãè íàäõîäæåííÿ ³íâåñòèö³éíèõ ðåñóðñ³â â Óêðà¿íó áåçïîñåðåäíüî 
çàëåæàòü â³ä ³íâåñòèö³éíî¿ ïðèâàáëèâîñò³ ¿¿ ðåã³îí³â. В³äïîâ³äíî ìîí³òîðèíã 
інвестиційної  привабливості  –  це  невіддільна  складова,  дієвий  інструмент 
çàáåçïå÷åííÿ âèñîêî¿ äèíàì³êè ðåã³îíàëüíîãî ðîçâèòêó. Ïðè÷îìó îá’ºêòèâíîãî 
ìîí³òîðèíãó ³íâåñòèö³éíî¿ ïðèâàáëèâîñò³ ïîòðåáóþòü íå ëèøå áåçïîñåðåäí³ 
îá’ºêòè ³íâåñòóâàííÿ, àëå é òåðèòîð³¿, íà ÿêèõ âîíè ðîçòàøîâàí³. 

Ïèòàííþ âèçíà÷åííÿ ³íâåñòèö³éíî¿ ïðèâàáëèâîñò³ îêðåìèõ òåðèòîð³é òà 
îá’ºêò³â ïðèñâÿ÷åíî áàãàòî ïðàöü â³ò÷èçíÿíèõ ³ çàðóá³æíèõ íàóêîâö³â, çîêðåìà: 
А. Аñàóëà, І. Бëàíêà, Î. Ïàñõàâåðà, А. Ïåðåñàäè, В. Ïèíçåíèêà, Î. Чåìåðèñà, 
Äæ. Г³òìàíà, Ì. Äæîíêà, Ä. Ðîçåíáåðãà òà ³í. Çà îñòàíí³ ðîêè â Óêðà¿í³ 
ç’ÿâèëèñÿ íîâ³, àäàïòîâàí³ äî â³ò÷èçíÿíèõ ãîñïîäàðñüêèõ ðåàë³é ìåòîäèêè 
îö³íêè ³íâåñòèö³éíî¿ ïðèâàáëèâîñò³ ðåã³îí³â, ÿê³ áàçóþòüñÿ ïåðåäóñ³ì íà 
міжрегіональному порівняльному аналізі [1–3]. Різниця між цими методиками 
ïîëÿãàº â ïåðåë³êó îö³íî÷íèõ ïîêàçíèê³â òà ìåòîä³â ³íòåãðóâàííÿ, ÿê³ çàñòîñîâóþòü 
ó õîä³ îö³íêè, õî÷à ö³ ïåðåë³êè, ÿê ³ ìåòîäè÷íèé ³íñòðóìåíòàð³é, º çàçâè÷àé 
äóæå ïîä³áíèìè. Îñê³ëüêè îö³íþâàííÿ çä³éñíþºòüñÿ ïåðåâàæíî çà äîïîìîãîþ 
ìåòîä³â åêñïåðòíèõ àáî ñòàòèñòè÷íèõ áàëüíèõ îö³íîê, ÿêèì ïðèòàìàííèé 
ïåâíèé ñóá’ºêòèâ³çì, íåìàº ï³äñòàâ ââàæàòè îòðèìàí³ ðåçóëüòàòè ïîâíîþ ì³ðîþ 
àäåêâàòíèìè. А â³äòàê, ³ñíóº íåîáõ³äí³ñòü â óäîñêîíàëåíí³ ìåòîäîëîã³÷íîãî òà 
³íôîðìàö³éíîãî çàáåçïå÷åííÿ îö³íêè ð³âíÿ ³íâåñòèö³éíî¿ ïðèâàáëèâîñò³ ðåã³îíó 
øëÿõîì ñèñòåìíîãî îõîïëåííÿ âèçíà÷àëüíèõ ôàêòîð³â éîãî ðîçâèòêó. 

Інвестиційна  привабливість  –  це  інтегральний  показник,  що  об’єднує 
ñèñòåìó ôîðìàëüíèõ ³ íåôîðìàëüíèõ êðèòåð³¿â, çà ÿêèìè âèçíà÷àºòüñÿ äîö³ëü-
í³ñòü âêëàäåííÿ êàï³òàëó â ïîòåíö³éíèé îá’ºêò ³íâåñòóâàííÿ. Ï³ä ³íâåñòèö³éíîþ 
ïðèâàáëèâ³ñòþ ðåã³îíó ðîçóì³єìî ñóêóïí³ñòü ïåâíèх ïàðàìåòð³â òà 
хàðàêòåðèñòèê, ïðèòàìàííèх öüîìó ðåã³îíó, ÿê³ äîçâîëÿþòü éîìó çàëó÷àòè 
íåîáх³äíèé îáñÿã êàï³òàëó íà âçàєìîâèã³äíèх ç ³íâåñòîðàìè óìîâàх. 

Ð³âåíü ³íâåñòèö³éíî¿ ïðèâàáëèâîñò³ ðåã³îíó îáóìîâëþºòüñÿ ïåðåäóñ³ì 
ãàëóçåâîþ ñòðóêòóðîþ éîãî ãîñïîäàðñüêîãî êîìïëåêñó, òðóäîâèì ³ ðåñóðñíèì 
ïîòåíö³àëàìè, à òàêîæ ³íôðàñòðóêòóðíèì çàáåçïå÷åííÿì ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íî¿ 
ñôåðè, òåðèòîð³àëüíèìè ³ åêîëîã³÷íèìè ÷èííèêàìè. Вàæëèâîþ ³ íåâ³ää³ëüíîþ 
õàðàêòåðèñòèêîþ ³íâåñòèö³éíî¿ ïðèâàáëèâîñò³ ðåã³îíó º òåõí³êî-åêîíîì³÷íèé 
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 Таблиця 1  

Критерії і показники, за якими оцінюється інвестиційна привабливість регіону 

Критерії Показники 

Валовий регіональний продукт, млн. грн. 
Обсяг реалізованої промислової продукції, млн. грн. 
Операційні витрати на реалізовану промислову продукцію, млн. грн. 
Обсяг продукції сільського господарства (у порівняльних цінах 2005 р.), 
млн. грн. 
Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, млн. грн. 
Обсяг реалізації підприємств сфери послуг, млн. грн. 
Сумарна вартість активів підприємств і організацій, млн. грн. 
Кількість суб’єктів ЄДРПОУ загалом, одиниць 
Кількість суб’єктів ЄДРПОУ у промисловості, одиниць 

Загально-
економіч-

ний 
рівень 

розвитку 
регіону 

Кількість акціонерних товариств, одиниць 
Інвестиції в основний капітал (у фактичних цінах) млн. грн. 
Прямі іноземні інвестиції в регіон (на кінець року), млн. дол. США 
Обсяги банківського кредитування економіки регіону, млн. грн. 
Обсяги довгострокового банківського кредитування економіки регіону, 
млн. грн. 
Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування прибуткових 
підприємств, млн. грн. 

Рівень 
фінансо-

вого 
забезпе-

чення 
еко-

номіки 
регіону Збиток від звичайної діяльності до оподаткування збиткових підприємств, 

млн. грн. 
Обсяг наукових та науково-технічних робіт, виконаних власними силами 
організацій (підприємств), млн. грн. 
Витрати на виконання наукових та науково-технічних робіт, млн. грн. 
Кількість впроваджених нових технологічних процесів на промислових 
підприємствах, одиниць 
Кількість освоєних нових видів продукції на промислових підприємствах, 
одиниць  
Кількість студентів у вищих навчальних закладах (ВНЗ) ІІІ-ІV рівнів 
акредитації, тис. осіб 
Обсяг реалізованої інноваційної продукції, млн. грн. 

Рівень 
інновацій

ного 
розвитку 
регіону 

Обсяг введених у дію основних фондів, млн. грн. 
Середньорічна кількість найманих працівників (за всіма видами економічної 
діяльності регіону), тис. осіб 
Кількість зареєстрованих безробітних, тис. осіб 
Середньомісячна номінальна заробітна плата найманих працівників, грн. 
Капітальні інвестиції на охорону природного середовища, млн. грн. 
Викиди шкідливих речовин в атмосферу стаціонарними джерелами 
забруднення, тис. тонн 
Введення в експлуатацію житла, тис. м2 
Житловий фонд, млн. м2 

Рівень 
соціаль-

ного 
розвитку 
регіону 

Інвестиції у житлове будівництво (у факт. цінах), млн. грн. 
Забезпеченість населення основними телефонними апаратами на 100 сімей, 
одиниць 
Щільність залізничних колій (км колій на 1 тис. км2 території) 
Щільність автошляхів (км шляхів на 1 тис. км2 території) 
Доходи підприємств від надання послуг мобільного зв’язку, млн. грн.  

Рівень 
розвитку 

інфра-
структури 
в регіоні 

Доходи підприємств від надання послуг комп’ютерного зв’язку, млн. грн.  
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ñòàí îñíîâíèõ ôîíä³â ³ îá’ºêò³â ³íôðàñòðóêòóðè (âèðîáíè÷î¿ òà ñîö³àëüíî¿), 
ðîçì³ùåíèõ íà éîãî òåðèòîð³¿. 

Îòæå, ³íâåñòèö³éíó ïðèâàáëèâîñò³ ðåã³îíó íåîáõ³äíî âèçíà÷àòè ç ïîçèö³é 
ñèñòåìíîãî ï³äõîäó, ùî áàçóºòüñÿ íà ºäíîñò³ òà âçàºìîä³¿ äåê³ëüêîõ ñêëàäîâèõ, 
які  характеризують  різні  аспекти  регіонального  розвитку  –  економічний, 
ñîö³àëüíèé, ô³íàí ñîâèé, ³ííîâàö³éíèé, åêîëîã³÷íèé. Кîæíà ç ï’ÿòè íàçâàíèõ 
складових  інвес тиційної  привабливості  регіону  –  це  своєрідний  вектор,  що 
îïèñóºòüñÿ ïåâíîþ ìíîæèíîþ ïîêàçíèê³â. Ñóêóïí³ñòü öèõ ìíîæèí ôîðìóº 
çàãàëüíó ñèñòåìó ïîêàçíèê³â, ùî ÿê³ñíî â³äîáðàæàþòü âïëèâ óñ³õ (àáî, ÿê 
ì³í³ìóì, íàéâàæëèâ³øèõ) ôàêòîð³â ³, òàêèì ÷èíîì, âñåá³÷íî õàðàêòåðèçóþòü 
ðåã³îí ÿê çîâí³øíº ùîäî îá’ºêò³â ³íâåñòóâàííÿ ñåðåäîâèùå. 

Іíòåãðàëüíó îö³íêó ³íâåñòèö³éíî¿ ïðèâàáëèâîñò³ ðåã³îíó ïðîïîíóºòüñÿ 
çä³éñíþâàòè øëÿõîì ïîñë³äîâíîãî âò³ëåííÿ 8 етапів. 

Íà першому етапі âèçíà÷àþòüñÿ îñíîâí³ êðèòåð³¿, çà ÿêèìè îö³íþºòüñÿ 
³íâåñòèö³éíà ïðèâàáëèâ³ñòü ðåã³îíó. Äëÿ âè÷åðïíî¿ õàðàêòåðèñòèêè ðåã³îíó 
îáðàíî, çîêðåìà, ï’ÿòü ãðóï ïîêàçíèê³â, ùî â³äîáðàæàþòü: 
1) çàãàëüíîåêîíîì³÷íèé ð³âåíü ðîçâèòêó ðåã³îíó;
2) ð³âåíü ô³íàíñîâîãî çàáåçïå÷åííÿ åêîíîì³êè ðåã³îíó;
3) ð³âåíü ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó ðåã³îíó;
4) ð³âåíü ³ííîâàö³éíîãî ðîçâèòêó ðåã³îíó;
5) ð³âåíü ðîçâèòêó ³íôðàñòðóêòóðè â ðåã³îí³.

Другий етап îö³íþâàííÿ ïîëÿãàº ó âèáîð³ ìíîæèí ïîêàçíèê³â ³íâåñòèö³éíî¿ 
ïðèâàáëèâîñò³ ðåã³îíó, ÿê³ âõîäÿòü äî îáðàíèõ ï’ÿòè ãðóï, ùî â³äîáðàæàþòü 
êðèòåð³¿, çà ÿêèìè ïðîâîäèòüñÿ îö³íêà. Ïåðåë³ê öèõ ïîêàçíèê³â íàâåäåíèé ó 
òàáëèö³ 1. 

Íà третьому етапі âèçíà÷àºòüñÿ ð³âåíü (àáî íîðìîâàí³ çíà÷åííÿ) êîæíîãî ç 
âèõ³äíèõ ïîêàçíèê³â, çà ÿêèìè çä³éñíþºòüñÿ îö³íêà ³íâåñòèö³éíî¿ ïðèâàáëèâîñò³ 
ðåã³îíó. Äëÿ ïîð³âíÿííÿ àáñîëþòíèõ ïîêàçíèê³â, îäèíèö³ âèì³ðó ÿêèõ º ð³çíèìè, 
çíà÷åííÿ öèõ ïîêàçíèê³â íîðìóþòüñÿ çà ÷èñåëüí³ñòþ íàñåëåííÿ íà â³äïîâ³äí³é 
òåðèòîð³¿. Вèá³ð ñàìå ÷èñåëüíîñò³ íàñåëåííÿ íà ïåâí³é òåðèòîð³¿ çà îñíîâó ïðè 
íîðìóâàíí³ ïîêàçíèê³â ³íâåñòèö³éíî¿ ïðèâàáëèâîñò³ ðåã³îíó ïîÿñíþºòüñÿ ð³çíîþ 
ù³ëüí³ñòþ çàñåëåííÿ îáëàñòåé Óêðà¿íè. 

Ð³âåíü ïîêàçíèê³â ³íâåñòèö³éíî¿ ïðèâàáëèâîñò³ ðåã³îíó ( ), íîðìîâàíèõ 
çà â³äíîñíîþ ÷èñåëüí³ñòþ íà 1 òèñ. îñ³á íàñåëåííÿ, ðîçðàõîâóºòüñÿ çà ôîðìóëîþ: 

  
 (1)

äå ³  –  порядковий  номер  показника  інвестиційної  привабливості 
(³ = 1, …, b); 

 b  – çàãàëüíà ê³ëüê³ñòü ïîêàçíèê³â, îáðàíèõ äëÿ îö³íþâàííÿ);
 j   –  порядковий номер області (³ = 1, …, ñ);
 c  – çàãàëüíà ê³ëüê³ñòü äîñë³äæóâàíèõ îáëàñòåé); 
  r   –  порядковий номер року (r = 1, …, m);
 m – çàãàëüíà ê³ëüê³ñòü ðîê³â â àíàë³çîâàíîìó ïåð³îä³); 

   –  рівень ³-ãî ïîêàçíèêà, çà ÿêèì ïðîâîäèòüñÿ îö³íêà ³íâåñòèö³éíî¿ 
ïðèâàáëèâîñò³ j-î¿ îáëàñò³ â r-ìó ðîö³ àíàë³çîâàíîãî ïåð³îäó, íîð-
ìîâàíîãî çà ÷èñåëüí³ñòþ íàñåëåííÿ ö³º¿ îáëàñò³, òîáòî
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 ,
 (2)

äå À³jr   –  вихідне (фактичне) значення ³-ãî ïîêàçíèêà äëÿ j-î¿ îáëàñò³ â r-ìó 
ðîö³ àíàë³çîâàíîãî ïåð³îäó; 

  Njr   –  кількість населення у j-³é îáëàñò³ â r-ìó ðîö³ àíàë³çîâàíîãî ïåð³î- àíàë³çîâàíîãî ïåð³î-àíàë³çîâàíîãî ïåð³î-
äó, òèñ. îñ³á; 

  – ð³âåíü ³-ãî ïîêàçíèêà, íîðìîâàíîãî çà ÷èñåëüí³ñòþ íàñåëåííÿ â 
Óêðà¿í³ â r-ìó ðîö³ àíàë³çîâàíîãî ïåð³îäó, òîáòî

 ,
 (3)

äå  – ôàêòè÷íå çíà÷åííÿ ³-ãî ïîêàçíèêà â Óêðà¿í³ â r-ìó ðîö³ àíàë³çîâà- àíàë³çîâà-àíàë³çîâà-
íîãî ïåð³îäó;

 Nr – çàãàëüíà ê³ëüê³ñòü íàñåëåííÿ â Óêðà¿í³ â r-ìó ðîö³ àíàë³çîâàíîãî 
ïåð³îäó, òèñ. îñ³á. 

Îòðèìàí³ çà ôîðìóëîþ (1) çíà÷åííÿ ïîêàçíèê³â óìîâíî íàçâàí³ «íîðìîâàíèìè 
³íäåêñàìè». ßêùî çíà÷åííÿ òàêîãî ³íäåêñà º á³ëüøèì çà îäèíèöþ, òî öå ñâ³ä÷èòü 
ïðî êðàùó ïîçèö³þ ïåâíî¿ îáëàñò³ çà â³äïîâ³äíèì ïîêàçíèêîì, ïîð³âíÿíî ç 
àíàëîã³÷íèì óñåðåäíåíèì ïîêàçíèêîì äëÿ Óêðà¿íè çàãàëîì.

Äåÿê³ ç ïîêàçíèê³â, çîêðåìà âèêèäè øê³äëèâèõ ðå÷îâèí â àòìîñôåðó, 
ê³ëüê³ñòü çàðåºñòðîâàíèõ áåçðîá³òíèõ òà ³í., º äåñòèìóëÿòîðàìè ðîçâèòêó 
ðåã³îíó, à â³äòàê ïîòðåáóþòü ì³í³ì³çàö³¿. В³äïîâ³äíî ð³âåíü òàêèõ ïîêàçíèê³â 

( ) ïðè îö³íþâàíí³ ³íâåñòèö³éíî¿ ïðèâàáëèâîñò³ ðåã³îíó âèçíà÷àºòüñÿ çà 
ôîðìóëîþ, îáåðíåíîþ äî ôîðìóëè (1):

 
 (4)

Óñåðåäíåí³ ôàêòè÷í³ çíà÷åííÿ íîðìîâàíèõ ³íäåêñ³â ³-ãî ïîêàçíèêà äëÿ j-î¿ 
îáëàñò³ çà àíàë³çîâàíèé ïåð³îä âèçíà÷àþòüñÿ çà ôîðìóëîþ:

 
 (5)

Четвертий етап ïåðåäáà÷àº ìîæëèâ³ñòü ïðîãíîçóâàííÿ ð³âíÿ êîæíîãî 
ç íîðìîâàíèõ ³íäåêñ³â (ïîêàçíèê³â ³íâåñòèö³éíî¿ ïðèâàáëèâîñò³ ðåã³îíó) íà 
íàñòóïíèé çà àíàë³çîâàíèì ïåð³îäîì ð³ê ÷åðåç óðàõóâàííÿ äèíàì³êè ôàêòè÷íèõ 
çíà÷åíü öèõ ³íäåêñ³â çà íàçâàíèé ïåð³îä. 

Ïðè ïðîãíîçóâàíí³ çíà÷åíü ïîêàçíèê³â ³íâåñòèö³éíî¿ ïðèâàáëèâîñò³ ðåã³îíó 
äëÿ êîæíîãî ç íîðìîâàíèõ ³íäåêñ³â âèçíà÷àþòüñÿ â³äïîâ³äí³ ¿ì êîåô³ö³ºíòè 
äèíàì³êè, ÿê³ â³äîáðàæàþòü çì³íè, ùî â³äáóëèñÿ ç êîæíèì ³ç öèõ ³íäåêñ³â çà 
àíàë³çîâàíèé ïåð³îä. Íåîáõ³äí³ñòü ðîçðàõóíêó òàêèõ êîåô³ö³ºíò³â çóìîâëåíà òèì, 
ùî ïîçèòèâíà (àáî íåãàòèâíà) äèíàì³êà âèõ³äíèõ ïîêàçíèê³â ïðîòÿãîì äîñèòü 
тривалого періоду (4–7 років) значною мірою зумовила їх теперішні значення, а 
â³äòàê áóäå âïëèâàòè íà çì³íó çíà÷åíü öèõ ïîêàçíèê³â ó ìàéáóòíüîìó.
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Кîåô³ö³ºíòè äèíàì³êè, ÿê³ º ñåðåäíüîð³÷íèìè ïîêàçíèêàìè çðîñòàííÿ ð³âíÿ 

íîðìîâàíèõ ³íäåêñ³â , âèçíà÷àþòüñÿ çà ôîðìóëîþ: 

 
 (6)

äå k³j  –  коефіцієнт динаміки ³-ãî ³íäåêñó ³íâåñòèö³éíî¿ ïðèâàáëèâîñò³ j-î¿ îá-
ëàñò³ çà àíàë³çîâàíèé ïåð³îä.

Äèíàì³êà íîðìîâàíîãî ³íäåêñó  ââàæàºòüñÿ ïîçèòèâíîþ, ÿêùî çíà÷åííÿ 

êîåô³ö³ºíòà k³j º á³ëüøèì çà îäèíèöþ. Òàêèé ìåòîä ðîçðàõóíêó êîåô³ö³ºíòà 
äèíàì³êè äîçâîëÿº âðàõóâàòè âñ³ ïðîì³æí³ ôàêòè÷í³ çíà÷åííÿ êîæíîãî ç 
íîðìîâàíèõ ³íäåêñ³â, îòðèìàí³ çà âèçíà÷åíèé ïåð³îä, à îòæå, êîìïëåêñíî 
îö³íèòè êîëèâàííÿ ³ òðåíä âñ³õ ïîêàçíèê³â ³íâåñòèö³éíî¿ ïðèâàáëèâîñò³ ðåã³îíó. 

Ðîçðàõóíîê ïðîãíîçíèõ çíà÷åíü íîðìîâàíèõ ³íäåêñ³â ìîæå â³äáóâàòèñÿ 
çà îäíèì ³ç äâîõ àëüòåðíàòèâíèõ âàð³àíò³â, ð³çíèöÿ ì³æ ÿêèìè ïîëÿãàº ó 
âèáîð³ ïðîãíîçíî¿ áàçè. Çîêðåìà, äëÿ ïåðøîãî âàð³àíòà ïðîãíîçó, ÿêèé óìîâíî 
íàçâàíî «êëàñè÷íèì (àáî ñåðåäíüîñòàòèñòè÷íèì)», ïðîãíîçíîþ áàçîþ º çíà÷åííÿ 
ôàêòè÷íèõ íîðìîâàíèõ ³íäåêñ³â çà îñòàíí³é àíàë³çîâàíèé ð³ê. 

В³äïîâ³äíî ïðîãíîçí³ çíà÷åííÿ íîðìîâàíèõ ³íäåêñ³â  âèçíà÷àþòüñÿ 
øëÿõîì ìíîæåííÿ ôàêòè÷íèõ çíà÷åíü öèõ ³íäåêñ³â ó áàçîâîìó äëÿ ïðîãíîçó ðîö³ 
(ÿêèé º îñòàíí³ì ðîêîì â àíàë³çîâàíîìó ïåð³îä³) íà ðîçðàõîâàíèé çà ôîðìóëîþ 
(6) êîåô³ö³ºíò äèíàì³êè, òîáòî

 ,  (7)

äå  – ôàêòè÷íå çíà÷åííÿ ³-ãî ³íäåêñó äëÿ j-î¿ îáëàñò³ â îñòàííüîìó ðîö³ 
àíàë³çîâàíîãî ïåð³îäó. 

Ó äðóãîìó âàð³àíò³ ïðîãíîçó, ÿêèé óìîâíî íàçâàíî «îïòèì³ñòè÷íèì», 
ïðîãíîçíîþ áàçîþ º ìàêñèìàëüí³ çíà÷åííÿ ôàêòè÷íèõ íîðìîâàíèõ ³íäåêñ³â 
³íäåêñ³â â àíàë³çîâàíîìó ïåð³îä³, ³ ôîðìóëà äëÿ ðîçðàõóíêó ïðîãíîçíèõ 
íîðìîâàíèõ ³íäåêñ³â º òàêîþ:

 ,  (8)

äå  – ìàêñèìàëüíå ôàêòè÷íå çíà÷åííÿ ³-ãî ³íäåêñó äëÿ j-î¿ îáëàñò³ â 
àíàë³çîâàíîìó ïåð³îä³. 

Ìåòîþ п’ятого етапу îö³íêè º âèçíà÷åííÿ ðåéòèíã³â îáëàñòåé äîñë³äæóâàíî¿ 
ñóêóïíîñò³ çà ð³âíåì ¿õ ³íâåñòèö³éíî¿ ïðèâàáëèâîñò³ ïî êîæíîìó ç óñåðåäíåíèõ 
ôàêòè÷íèõ ³ ïî êîæíîìó ç ïðîãíîçíèõ çíà÷åíü íîðìîâàíèõ ³íäåêñ³â ïîêàçíèê³â, 
íàâåäåíèõ ó òàáëèö³, çà àíàë³çîâàíèé ïåð³îä. Цåé ðåéòèíã áóäóºòüñÿ íà ï³äñòàâ³ 
ðàíã³â, ùî ïðèñâîþþòüñÿ îáëàñòÿì çà ï³äñóìêàìè íîðìóâàííÿ çíà÷åíü ³íäåêñ³â

  ³  çà ðîçìàõîì âàð³àö³¿. Íîðìóâàííÿ óñåðåäíåíèõ ôàêòè÷íèõ çíà÷åíü 
³íäåêñ³â â³äáóâàºòüñÿ çà ôîðìóëîþ:
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 ,
  (9)

äå   –   нормоване за розмахом значення усередненого фактичного індек- íîðìîâàíå çà ðîçìàõîì çíà÷åííÿ óñåðåäíåíîãî ôàêòè÷íîãî ³íäåê-íîðìîâàíå çà ðîçìàõîì çíà÷åííÿ óñåðåäíåíîãî ôàêòè÷íîãî ³íäåê-ðîçìàõîì çíà÷åííÿ óñåðåäíåíîãî ôàêòè÷íîãî ³íäåê-îì çíà÷åííÿ óñåðåäíåíîãî ôàêòè÷íîãî ³íäåê-

ñó ;
 Ri  – ðîçìàõ âàð³àö³¿ çíà÷åíü ôàêòè÷íîãî íîðìîâàíîãî ³íäåêñó ³-ãî ïî-

êàçíèêà ó ìíîæèí³ äîñë³äæóâàíèõ îáëàñòåé, ÿêèé âèçíà÷àºòüñÿ ç 
ð³âíÿííÿ 

 ,  (10)

äå  –  óñåðåäíåíå çíà÷åííÿ ôàêòè÷íîãî íîðìîâàíîãî ³íäåêñó ³-ãî ïîêàç-
íèêà äëÿ j-î¿ îáëàñò³ çà àíàë³çîâàíèé ïåð³îä.

Äëÿ ïðîãíîçíèõ çíà÷åíü íîðìîâàíèõ ³íäåêñ³â ôîðìóëè (9) ³ (10) íàáóâàþòü 
òàêîãî âèãëÿäó:

 ,
  (11)

äå  – íîðìîâàíå çà ðîçìàõîì çíà÷åííÿ ïðîãíîçíîãî ³íäåêñó ;

  – ðîçìàõ âàð³àö³¿ çíà÷åíü ïðîãíîçíîãî íîðìîâàíîãî ³íäåêñó ³-ãî ïîêàç-
íèêà ó ìíîæèí³ äîñë³äæóâàíèõ îáëàñòåé, ÿêèé âèçíà÷àºòüñÿ ç ð³â-äîñë³äæóâàíèõ îáëàñòåé, ÿêèé âèçíà÷àºòüñÿ ç ð³â-
íÿííÿ 

 ,  (12)

äå   – óñåðåäíåíå çíà÷åííÿ ïðîãíîçíîãî íîðìîâàíîãî ³íäåêñó ³-ãî ïîêàçíè-
êà äëÿ j-î¿ îáëàñò³ çà àíàë³çîâàíèé ïåð³îä.

Çíà÷åííÿ ïîêàçíèê³â, ðîçðàõîâàíèõ çà ôîðìóëàìè (9) ³ (11), ïåðåáóâàþòü 

ó ìåæàõ [0; 1]. Ïðè÷îìó  äëÿ ò³º¿ îáëàñò³, â ÿê³é çíà÷åííÿ âñ³õ 

áåç âèíÿòêó àíàë³çîâàíèõ ïîêàçíèê³â º ìàêñèìàëüíèìè, ³ íàâïàêè,   
–  для  області  з  найменшими  значеннями  цих  показників.  Таким 

÷èíîì, ïîâí³ñòþ åë³ì³íóºòüñÿ âïëèâ àáñîëþòíî¿ âåëè÷èíè çíà÷åííÿ êîæíîãî ç 
âèõ³äíèõ ïîêàçíèê³â íà îñòàòî÷í³ ðåçóëüòàòè îö³íêè.

Шостий етап îö³íêè ïîëÿãàº ó âñòàíîâëåíí³ ðåéòèíã³â îáëàñòåé äîñ-
ë³äæóâàíî¿ ñóêóïíîñò³ çà êîæíèì ³ç âèçíà÷åíèõ íà 1-îìó åòàï³ îö³íþâàííÿ 
ï’ÿòè êðèòåð³¿â ³íâåñòèö³éíî¿ ïðèâàáëèâîñò³, äëÿ âè÷åðïíî¿ õàðàêòåðèñòèêè 
ÿêèõ ñôîðìîâàíî â³äïîâ³äí³ ãðóïè ïîêàçíèê³â. А â³äòàê äëÿ âñ³õ îáëàñòåé çà 
êîæíîþ ç g ãðóï g =1, …, 5  ðîçðàõîâóþòüñÿ êîìïëåêñí³ ïîêàçíèêè ÿê ñåðåäíº 

àðèôìåòè÷íå â³ä âèçíà÷åíèõ íà ïîïåðåäíüîìó åòàï³ ôàêòè÷íèõ  ³ 
ïðîãíîçíèõ  çíà÷åíü ïîêàçíèê³â ó â³äïîâ³äí³é ãðóï³, òîáòî
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, (13)

 
, (14)

äå   –  комплексні показники відповідно фактичного і прогнозного рів-
í³â ³íâåñòèö³éíî¿ ïðèâàáëèâîñò³ j-î¿ îáëàñò³ çà g-îþ ãðóïîþ ïî-
êàçíèê³â;

 hg  – ê³ëüê³ñòü ïîêàçíèê³â ó g-³é ãðóï³. 
Çíà÷åííÿ êîæíîãî ç êîìïëåêñíèõ ïîêàçíèê³â (ÿê ôàêòè÷íèõ, òàê ³ 

ïðîãíîçíèõ) êîëèâàþòüñÿ â ìåæàõ [0; 1]. Íà ï³äñòàâ³ ðîçðàõîâàíèõ çíà÷åíü 
êîìïëåêñíèõ ïîêàçíèê³â âèçíà÷àºìî ðåéòèíãè îáëàñòåé çà ð³âíåì ¿õ ³íâåñòèö³éíî¿ 
ïðèâàáëèâîñò³ ïî êîæí³é ³ç ï’ÿòè ãðóï. 

Îòðèìàí³ ðåéòèíãè ìîæíà óìîâíî íàçâàòè êîìïëåêñíèìè (àáî ãðóïîâèìè), 
îñê³ëüêè âîíè â³äîáðàæàþòü ³íâåñòèö³éíó ïðèâàáëèâ³ñòü îáëàñòåé çà ñóêóïí³ñòþ 
ïîêàçíèê³â, ÿê³ âõîäÿòü äî â³äïîâ³äíèõ ãðóï. Ц³ ðåéòèíãè äîçâîëÿþòü ïîð³âíÿòè 
ïîçèö³¿ êîæíî¿ ç îáëàñòåé çà îêðåìèìè ãðóïàìè ïîêàçíèê³â, ùî ôàêòè÷íî 
â³äîáðàæàþòü ò³ äèñïðîïîðö³¿ (îö³íåí³ ó ð³çíèõ ïëîùèíàõ ³ çà ð³çíèìè 
íàïðÿìàìè), ÿê³ ïðèñóòí³ â îêðåìèõ îáëàñòÿõ. 

Сьомий етап îö³íþâàííÿ ïîëÿãàº ó âèçíà÷åíí³ çàãàëüíîãî (àáî ³íòåãðàëüíîãî) 
ðåéòèíãó îáëàñòåé çà ð³âíåì ¿õ ³íâåñòèö³éíî¿ ïðèâàáëèâîñò³ íà ï³äñòàâ³ 
ðîçðàõóíêó ³íòåãðàëüíîãî ïîêàçíèêà çà ï³äñóìêîâèìè çíà÷åííÿìè êîìïëåêñíèõ 
(ôàêòè÷íèõ ³ ïðîãíîçíèõ) ïîêàçíèê³â, âèçíà÷åíèõ íà ïîïåðåäíüîìó (6-îìó) 
åòàï³ îö³íþâàííÿ. Ñïîñîáè ðåàë³çàö³¿ öüîãî åòàïó çàëåæàòü â³ä âàãîìîñò³ äëÿ 
ïîòåíö³éíèõ ³íâåñòîð³â êîæíî¿ ç ãðóï ïîêàçíèê³â ³íâåñòèö³éíî¿ ïðèâàáëèâîñò³, 
çîêðåìà: 

1)  ÿêùî âñ³ ãðóïè ïîêàçíèê³â ìàþòü îäíàêîâó âàãîì³ñòü, òî ³íòåãðàëüíèé 
ïîêàçíèê ð³âíÿ ³íâåñòèö³éíî¿ ïðèâàáëèâîñò³ ðåã³îíó (Ij) ðîçðàõîâóºòüñÿ 
ÿê ñåðåäíº àðèôìåòè÷íå ç 5-òè êîìïëåêñíèõ ïîêàçíèê³â, òîáòî

 
;  (15)

2) ÿêùî âàãîì³ñòü îêðåìèõ ãðóï ïîêàçíèê³â º ð³çíîþ, òî ðîçðàõóíêè 
³íòåãðàëüíèõ ïîêàçíèê³â ³íâåñòèö³éíî¿ ïðèâàáëèâîñò³ îáëàñòåé 
ïðîâîäÿòüñÿ çà òàêîþ ôîðìóëîþ:

 ,
  (16)

äå vg  –  вагомість g-î¿ ãðóïè ïîêàçíèê³â ³íâåñòèö³éíî¿ ïðèâàáëèâîñò³,
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 .

Íà ï³äñòàâ³ ðîçðàõîâàíèõ çíà÷åíü ³íòåãðàëüíèõ ïîêàçíèê³â ³íâåñòèö³éíî¿ 
ïðèâàáëèâîñò³ áóäóºòüñÿ çàãàëüíèé (àáî ³íòåãðàëüíèé) ðåéòèíã îáëàñòåé.

Çà ï³äñóìêàìè восьмого етапу îö³íþâàííÿ ôîðìóþòüñÿ â³äïîâ³äí³ ãðóïè, 
äî ÿêèõ íàëåæàòü àíàë³çîâàí³ îáëàñò³ çà ð³âíåì ¿õ ïðèâàáëèâîñò³ äëÿ ïîòåíö³éíèõ 
³íâåñòîð³â. Çîêðåìà, âèä³ëåíî òðè îñíîâí³ ãðóïè, ÿê³ óìîâíî íàçâàíî «Ë³äåðè», 
«Îñíîâíèé ìàñèâ» ³ «Аóòñàéäåðè». Кðèòåð³ÿìè äèôåðåíö³àö³¿ îáëàñòåé çà 
íàçâàíèìè ãðóïàìè º ¿õ ðåéòèíãè (ãðóïîâ³ òà ³íòåãðàëüí³). 

Вèêîðèñòàííÿ ðåçóëüòàò³â îö³íþâàííÿ ³íâåñòèö³éíî¿ ïðèâàáëèâîñò³ îáëàñòåé, 
ïðîâåäåíîãî íà îñíîâ³ çàïðîïîíîâàíî¿ ìåòîäèêè, ó ïðàêòè÷í³é ä³ÿëüíîñò³ ñïðèÿòèìå 
ïðèéíÿòòþ îá´ðóíòîâàíèõ ð³øåíü ³íâåñòîðàìè ùîäî åôåêòèâíîãî ñïðÿìóâàííÿ 
³íâåñòèö³éíèõ ðåñóðñ³â, ï³äâèùåííþ ð³âíÿ ³íâåñòèö³éíî¿ ïðèâàáëèâîñò³ îêðåìèõ 
âèðîáíè÷î-ãîñïîäàðñüêèõ ñòðóêòóð ³ îá’ºêò³â ³íôðàñòðóêòóðè öüîãî ðåã³îíó, 
а  відтак  –  зростанню  ділової  активності  і  рівня  життя  населення  внаслідок 
çá³ëüøåííÿ ïëàòîñïðîìîæíîãî ïîïèòó. 
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Ищук С.А., Кулинич Т.В. Оценивание инвестиционной привлекательности региона: методический 
аспект. 

Отражена экономическая сущность инвестиционной привлекательности региона и определены 
основные критерии, по которым она оценивается. Обосновано содержание и последователь-
ность проведения комплексной оценки инвестиционной привлекательности региона и разрабо-
тан методический инструментарий для ее реализации.
Ключевые слова: инвестиционная привлекательность, регион, оценка, показатели, нормируемые 
индексы, рейтинги. 

Ishchuk S.O., Kulinich T.V. Estimation of Regional Investment Attractiveness: Methodical Aspect. 
Economic essence of regional investment attractiveness has been represented and basic criteria of its 
evaluation have been defined. Both content and fulfillment procedure of complex estimation of regional 
investment attractiveness have been substantiated and methodical set of tools for its realization has 
been developed.
Key words: investment attractiveness, region, estimation, indices, ratio indices, ratings.
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