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соціально-економічного розвитку регіону

Публікацію присвячено висвітленню результатів дослідження існуючої практики проведення оцінювання й аналізу показників, які визначають і 
характеризують інвестиційні процеси на регіональному рівні. Проведений аналіз існуючих методик оцінювання інвестиційного клімату регіону 
засвідчив, що досить часто в процесі дослідження не враховується ціла низка чинників, які, за інших однакових умов, можуть стати визначальни-
ми в процесі прийняття рішення про доцільність інвестування чи відмову від нього. Доведено, що величина й ефективність використання інве-
стиційного клімату окремих територіальних систем і цілих регіонів будуть залежати як від рівня інвестиційної привабливості та інвестиційної 
активності, так і від інвестиційного потенціалу та рівня забезпечення інвестиційної безпеки. Іншими словами, саме інвестиційний потенціал 
та інвестиційна безпека виступають передумовами та фундаментом для формування та практичної реалізації інвестиційної політики на за-
гальнодержавному та місцевому рівнях. У результаті проведеного аналізу існуючих підходів до вирішення задачі оцінювання й аналізу основних 
параметрів і характеристик інвестиційної діяльності на регіональному рівні виявлено основні недоліки та слабкі сторони наявних на даний час 
напрацювань. Це дозволило окреслити перспективні напрями аналізу із застосуванням переваг і можливостей економіко-математичних мето-
дів і моделей. Практична реалізація перспективних напрямів аналізу із застосуванням відповідного економіко-математичного інструментарію 
робить можливим формування моделей оцінювання й аналізу інвестиційної складової соціально-економічного розвитку регіону, а також проєк-
тування сценаріїв регіонального соціо-еколого-економічного розвитку в коротко- та середньостроковій перспективі.
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Дослідження, спрямовані на розробку нових 
підходів до постановки та вирішення задач 
оцінювання й аналізу інвестиційної складо-

вої регіонального розвитку стали надзвичайно за-
требуваними в умовах системних трансформацій, які 
мають місце в країнах з малими відкритими еконо-
міками. Такий стан справ можна пояснити тим, що 
інвестиції потенційно визначають процеси економіч-
ного зростання, зростання соціальних стандартів та 
стан екології. В умовах наслідків коронакризи та ви-
мушеного скорочення ділової активності інвестиції 
можуть стати одним із дієвих механізмів виходу із си-
туації, що склалася, переходу на якісно новий рівень 
розвитку продуктивних сил і виробничих відносин. 

У сучасних динамічних умовах інвестор потре-
бує достовірної об’єктивної інформації про серед-
овище та потенційні об’єкти інвестування в розрізі 
регіонів та видів економічної діяльності. Своєю чер-
гою, органи місцевого самоврядування та населен-
ня відповідних територіальних систем зацікавлені 
в розвитку соціальної інфраструктури, збереженні 
довкілля та створенні нових робочих місць, а також 
у зростанні надходжень до місцевих бюджетів. Ціл-
ком природно та закономірно, що на часі є розробка 
нових науково-методичних підходів до оцінювання й 
аналізу показників і механізмів, які характеризують 
і визначають інвестиційні процеси в регіоні та його 
територіальних системах. 

З урахуванням таких міркувань можна конста-
тувати, що на даному етапі розвитку економіки за-
требуваними й актуальними будуть прикладні дослі-
дження, спрямовані на аналіз та вдосконалення існу-
ючих, а також розробку нових методик оцінювання, 
аналізу та прогнозування інвестиційної привабли-
вості, інвестиційної активності, формування й оці-
нювання ефективності використання інвестиційного 
клімату та потенціалу, а також інвестиційної безпеки 
та її порогових рівнів. 

У даній публікації автори мають за мету провес-
ти огляд основних підходів до оцінювання й аналізу 
ключових індикаторів, які визначають і пояснюють 
розвиток інвестиційних процесів у регіоні, визна-
чити окремі слабкі сторони існуючих напрацювань 
та окреслити перспективні напрями використання 
економіко-математичних методів і моделей у вирі-
шенні задач оцінювання й аналізу інвестиційної при-
вабливості, інвестиційної активності, ефективності 
використання інвестиційного клімату та потенціалу,  
а також інвестиційної безпеки на регіональному рівні.

Різноманітним аспектам дослідження питань 
оцінювання, аналізу та прогнозування інвестиційної 
складової соціально-економічного розвитку приділя-
ється значна увага в працях як вітчизняних, так і за-
рубіжних дослідників. Значний внесок у дослідження 
питання інвестиційної привабливості, інвестиційно-
го клімату та інвестиційного потенціалу держави та 
її регіонів було зроблено такими вченими, як: Влади-

мирська Н. [1], Гордієнко В. [2], Жук П. і Сірик З. [3], 
Морчагов І. [4], Куриков В. і Ташланова Ю. [5], Кубах Т.  
і Журавка О. [6], Давимука С. і Ключник Л. [7], Бан-
дура Т. [8] та іншими. Застосуванню економіко-мате-
матичних і моделей для вирішення задач кількісного 
оцінювання, аналізу та прогнозування інвестиційної 
активності, інвестиційної привабливості та інвести-
ційного клімату присвячено праці таких авторів, як 
Іщук С. і Кулініч Т. [9], Ходус В. [10]. Поряд із цим вар-
то відмітити роботи Барановського О. та Мороза М. 
[11], Ткаленка С. [12], Мещерякова А. та Новікової Л.  
[13], Томарєвої В. [14] та інших, присвячені висвіт-
ленню питань управління інвестиційною безпекою на 
регіональному та національному рівнях

Водночас необхідними є подальші наукові по-
шуки, спрямовані на розробку нових підходів до 
кількісного оцінювання, аналізу та прогнозування 
параметрів, що характеризують інвестиційну складо-
ву соціально-економічного розвитку з урахуванням 
сучасних реалій.

Проведений аналіз існуючих методик оціню-
вання інвестиційного клімату регіону засвід-
чив, що досить часто в процесі дослідження 

не враховується ціла низка чинників, які, за інших од-
накових умов, можуть стати визначальними в процесі 
прийняття рішення про доцільність інвестування чи 
відмову від нього. Зокрема, найчастіше інвестиційний 
клімат регіонів чи окремих територіальних систем у 
межах регіонів розглядається з точки зору абстрак-
тного інвестора, який переслідує ціль безперешкод-
ного та гарантованого отримання прибутку. Водно-
час, різні інвестори можуть переслідувати різні цілі, 
які в довготривалій перспективі можуть знаходитись 
і поза економічною площиною. Крім того, отримувач 
інвестицій та інвестор також досить часто можуть 
переслідувати різні цілі. Якщо отримувач інвестицій 
і його оточення (органи місцевого самоврядування 
та громадськість) намагаються вирішити комплекс 
соціально-економічних завдань, при цьому викорис-
тавши якомога меншу кількість ресурсів, то інвестор, 
передусім, прагне убезпечити свої інвестиції, отрима-
ти очікувані прибутки та зберегти за собою місце на 
ринку на досить тривалий період і цим самим підви-
щити рівень своєї конкурентоспроможності. 

Йдеться про те, що як формальні, так і нефор-
мальні інститути та механізми дотримання балансу 
інтересів, які також визначають інвестиційну складо-
ву соціально-економічного розвитку, а отже, і інвес-
тиційний клімат, повинні бути прозорими, збалансо-
ваними і прийнятними для всіх учасників інвестицій-
ного процесу. Крім того, потребують свого належного 
науково-методичного вирішення задачі кількісної 
оцінки та прогнозування впливу інвестицій на розви-
ток людського капіталу, економічну, соціальну та еко-
логічну складові розвитку регіонів і територіальних 
систем у межах окремо взятого регіону. Більше того, 
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затребуваними та своєчасними будуть нові методики 
проведення комплексної оцінки ефективності вико-
ристання залучених інвестицій і впливу сприятливих 
умов інвестиційного клімату на регіональний соціо-
еколого-економічний розвиток.

Проведений аналіз численних літературних 
джерел, присвячених проблематиці інвес-
тиційної складової соціально-економічного 

розвитку, дав підстави сформувати перелік понять, 
які в той чи інший спосіб є дотичними до питань за-
лучення інвестицій. Такими поняттями будуть «ін-
вестиційна привабливість», «інвестиційна безпека», 
«інвестиційний клімат», «інвестиційний потенціал», 
«ефективність використання інвестиційного кліма-
ту», «інвестиційні ризики», «інвестиційна безпека».

Беручи до уваги результати проведеного аналізу 
існуючих підходів до трактування ключових понять, 
які визначають основні параметри розвитку інвес-
тиційної діяльності в регіоні [15], під інвестиційним 
кліматом будемо розуміти узагальнюючу характе-
ристику сукупності внутрішніх і зовнішніх чинників, 
що визначають доцільність і привабливість інвесту-
вання у відповідні об’єкти економіки та соціальної 
сфери [15, с. 148]. 

Показники економічного та соціального розви-
тку територіальних систем в межах регіону, а також ці-
лих регіонів значною мірою будуть залежати від ефек-
тивності використання наявних можливостей для за-
лучення інвестицій, тобто інвестиційної привабливос-
ті, інвестиційної активності та інвестиційного клімату 
як на місцевому, так і на загальнодержавному рівні.

Параметри інвестиційного клімату – як окре-
мих територіальних систем регіону так і цілого ре-
гіону – визначаються показниками інвестиційної 
привабливості територіальних систем (регіону) з 
такими характеристиками, як інвестиційний потен-
ціал, регіональні інвестиційні ризики та показники 
інвестиційної активності. Інвестиційну привабли-
вість регіону характеризують можливості, засоби, 
умови й обмеження, які у своїй взаємозалежності та 
взаємозв’язку визначають обсяги й інтенсивність за-
лучення іноземних і внутрішніх інвестицій у капітал 
суб’єктів регіональної соціально-економічної систе-
ми. У працях [5; 16; 17] сформовано перелік показ-
ників, які визначають рівень привабливості терито-
ріальних систем регіону для потенційних інвесторів. 
Інвестиційну активність у регіоні, як також зазнача-
ється в цих працях, найкращим чином характеризу-
ватимуть показники обсягів капітальних та інозем-
них інвестицій на душу населення.

Існуючі на сьогоднішній день методики оціню-
вання й аналізу рівня інвестиційного клімату терито-
ріальних систем, а також оцінки й аналізу ефектив-
ності використання інвестиційного клімату на основі 
економіко-математичних моделей є недостатніми 
та потребують подальшої розробки. Так, у багатьох 

методиках застосовуються експертні оцінки для ви-
значення ступеня впливу того чи іншого фактора на 
інвестиційний клімат, або ж для оцінки стану факто-
ра на момент проведення аналізу, що значно знижує 
об’єктивність результату.

До найвагоміших недоліків, які вдалося відміти-
ти в існуючих розробках, можна віднести:
 суб’єктивний характер відбору індикаторів, 

що характеризують і визначають розвиток 
інвестиційних процесів у регіоні та його те-
риторіальних системах, а також вагових кое-
фіцієнтів окремих показників у структурі уза-
гальнюючих;

 недостатній рівень обґрунтованості форму-
вання масиву факторів, які впливають на рі-
вень інвестиційної привабливості, інвести-
ційної активності, а отже, і на ефективність 
використання інвестиційного клімату;

 переважна більшість існуючих підходів на-
цілена на формування кількісної оцінки ін-
тегральних показників інвестиційної прива-
бливості, інвестиційної активності, інвести-
ційного клімату та інвестиційного потенціалу 
на загальнодержавному, регіональному рівні 
та на рівні територіальних систем регіону 
без урахування привабливості окремих видів 
економічної діяльності в окремо взятих дер-
жавах, регіонах і територіальних системах у 
межах регіонів. Іншими словами, існуючі під-
ходи переважно дозволяють визначити лише 
або регіональні (територіальні) особливості 
інвестиційної складової соціально-економіч-
ного розвитку, або ж специфіку інвестування 
в окремі види економічної діяльності;

 в існуючих методиках, як правило, не врахо-
вується широкий спектр взаємозв’язків між 
індивідуальними та узагальнюючими показ-
никами інвестиційної діяльності, інвестицій-
ного клімату, ефективності його використан-
ня та показниками соціо-еколого-економіч-
ного розвитку аналізованої територіальної 
системи чи регіону;

 якщо ж такі взаємозв’язки і враховуються, то 
вони описуються на концептуальному рівні 
без урахування лагових ефектів зміни еконо-
мічних умов;

 показники інвестиційної активності дослі-
джуються без прив’язки до аналізу показни-
ків інвестиційної, економічної, соціальної, 
екологічної та національної безпеки в плані 
визначення максимальних порогових значень 
залучених інвестицій з урахуванням країни 
або транснаціональної компанії походження 
інвестицій та їх кінцевих бенефіціарів.

Як показують дослідження, зокрема [4; 17], ве-
личина й ефективність використання інвестиційного 
клімату окремих територіальних систем і цілих регіо-
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нів залежать як від рівня інвестиційної привабливості 
та інвестиційної активності, так і від інвестиційного 
потенціалу та рівня забезпечення інвестиційної без-
пеки. Іншими словами, саме інвестиційний потенціал 
та інвестиційна безпека виступають передумовами та 
фундаментом для формування та практичної реаліза-
ції інвестиційної політики на загальнодержавному та 
місцевому рівнях.

Беручи до уваги результати, отримані авторами 
[12; 15; 17], під інвестиційним потенціалом регіону 
будемо розуміти сукупні можливості соціо-еколого-
економічної системи регіону (які склались історично) 
забезпечувати розвиток його інвестиційного клімату 
в цілях і масштабах, визначених інвестиційною й еко-
номічною політикою на регіональному та загально-
державному рівнях.

Як зазначають у своїй праці Закревська Л. і За-
їнчковський А., «інвестиційна безпека є сукупністю 
нормативно-правових, соціальних і екологічних умов, 
що визначають тип і динаміку відтворювального про-
цесу і забезпечують надійність відшкодування та ефек-
тивність використання вкладеного капіталу» [18, с. 29].

Зважаючи на існуючі численні підходи до трак-
тування поняття «інвестиційна безпека», слід 
відмітити, що в даному дослідженні під інвести-

ційною безпекою будемо розуміти такий стан інвес-
тиційної сфери, за якого економіка буде здатна збе-
рігати та підтримувати рівень інвестиційних ресурсів 
в умовах дії внутрішніх і зовнішніх загроз, який є 
необхідним для забезпечення сталого розвитку та со-
ціально-економічної стабільності країни, зростання 
конкурентоспроможності національної економіки та 
добробуту населення. 

Відповідно, інвестиційну безпеку регіону буде 
визначати такий рівень інвестування регіональної 
економіки, соціальної та природоохоронної сфер, що 
забезпечить розширене відтворення, технологічне 
переозброєння, а також прийнятні значення показ-
ників соціо-еколого-економічного розвитку.

Напрацювання в галузі розробки методики ви-
значення рівня інвестиційної безпеки територіаль-
них систем, а також стратегій забезпечення та управ-
ління інвестиційною безпекою на основі економіко-
математичних моделей є недостатніми і потребують 
подальшого вдосконалення. 

Серед недоліків наявних розробок можна виді-
лити:
 відсутність реально доступної на регіональ-

ному рівні статистичної інформації, необхід-
ної для практичної реалізації таких методик;

 відсутність загальновизнаного підходу до ви-
бору методів формалізації та побудови моде-
лей управління інвестиційною безпекою те-
риторіальних систем;

 наявні методики вкрай рідко передбачають 
можливість проведення комплексного оці-

нювання рівня інвестиційної безпеки за допо-
могою кількісних методів і без застосування 
експертних оцінок; 

 у переважній більшості існуючих методик, 
як правило, розглядаються виключно еконо-
мічні та зрідка – окремі соціальні показники, 
які визначають рівень інвестиційної безпеки. 
Водночас, відсутніми залишаються показни-
ки, які характеризують екологічну складову 
регіонального розвитку.

На нашу думку, перспективними напрямами 
застосування економіко-математичних ме-
тодів і моделей в процесі оцінювання, аналізу 

та прогнозування інвестиційної складової соціаль-
но-економічного розвитку регіону та територіальних 
систем у його складі є такі.

1. Урахування значно ширшого спектра показ-
ників у процесі оцінювання й аналізу інвестиційної 
привабливості та інвестиційного клімату терито-
ріальних систем регіону і цілих регіонів. Набір показ-
ників, які доцільно включити до аналізу, можна сфор-
мувати за допомогою можливостей кореляційно-ре-
гресійного аналізу та прикладного економетричного 
інструментарію. Йдеться про використання, переду-
сім, більшої кількості показників соціальної сфери, 
наприклад показника соціального напруження, ви-
значеного за однією з відомих методик.

2. Постановка та експериментальне вирішен-
ня задачі формування інвестиційних пріоритетів у 
територіальних системах регіону з урахуванням по-
передньо визначених показників інвестиційної при-
вабливості самої територіальної системи (регіону), 
а також інвестиційної привабливості окремих видів 
економічної діяльності за допомогою моделей лонгі-
тюдних даних та оптимізаційних моделей.

3. Урахування лагових ефектів зміни економіч-
них умов, тобто оцінка лагового впливу ключових 
чинників інвестиційної привабливості на показники 
інвестиційної активності й ефективність викорис-
тання інвестиційного клімату за допомогою динаміч-
них економетричних моделей і систем одночасних 
структурних рівнянь.

4. Виявлення структури та напряму зв’язків 
між показниками інвестиційної діяльності та показни-
ками інвестиційної привабливості, ефективності ви-
користання інвестиційного клімату, інвестиційної без-
пеки, соціальної напруженості та соціальної безпеки.

5. Кількісне обґрунтування без застосування 
експертних оцінок і стереотипів перспективних на-
прямів інвестування в окремо взятих територіальних 
системах регіону.

6. Обґрунтування величини максимально мож-
ливих обсягів іноземних інвестицій в економіку регі-
ону (держави), в окремі види економічної діяльності 
(інфраструктурні активи) з урахуванням країни по-
ходження інвестицій і фактичного кінцевого бенефі-
ціара від здійснення інвестиційної діяльності.
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7. Розробка моделей оцінки впливу інвестиційної 
діяльності (залучення інвестицій в економічну, соці-
альну та природоохоронну сферу) на показники еконо-
мічної, соціальної й екологічної безпеки регіону тощо.

ВИСНОВКИ
Одним із першочергових завдань як органів 

центральної влади, так і місцевого самоврядування є 
формування сприятливого інвестиційного клімату та 
максимально ефективного використання інвестицій-
ного потенціалу як на загальнонаціональному рівні, 
так і в розрізі регіонів та їх територіальних систем. 
Належне вирішення таких завдань буде можливим 
лише за умови застосування системного підходу та 
комплексного розгляду проблематики формування 
та використання інвестиційного клімату в контексті 
забезпечення економічної, соціальної й екологічної 
складових регіонального розвитку. 

Проведений аналіз існуючих підходів до по-
становки та вирішення задач оцінювання й аналізу 
інвестиційної складової соціально-економічного роз-
витку дозволив виявити низку можливих недоліків 
і слабких сторін в існуючих напрацюваннях. Аналіз 
процесів, які визначають інвестиційний клімат, ефек-
тивність його використання, а також інвестиційну 
безпеку, дозволив сформувати перелік перспектив-
них напрямів застосування економіко-математичних 
методів і моделей для вирішення задач управління 
інвестиційною складовою регіонального розвитку з 
урахуванням цілей забезпечення прийнятного рівня 
економічної, соціальної й екологічної безпеки. За-
стосування запропонованих методів та моделей по-
тенційно може дозволити уникнути суб’єктивних 
моментів у процесі проведення оцінювання й аналізу 
інвестиційної складової регіонального розвитку.       
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