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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Активізація залучення інвестицій в економіку через

створення сприятливої інвестиційної привабливості регі#
ону має важливе практичне значення. Обсяги залучених
інвестицій та напрями їх освоєння є критеріями визначен#
ня рівня економічного розвитку регіонів, їх конкурентос#
проможності та можливостей забезпечення регіонально#
го добробуту. Залучення інвестицій на регіональному
рівні, крім суто економічних завдань підвищення ефек#
тивності розвитку місцевого виробництва, дає можливість
вирішувати також соціальні та екологічні завдання.

На етапі ухвалення рішення про вкладення коштів в
економіку певного регіону важливу роль відіграє інфор#
мація про його інвестиційну привабливість, яка залежить
від забруднення території, раціонального використан#
ня природних ресурсів, а також від ефективності функ#
ціонування підприємств і організацій у сфері збережен#
ня й охорони навколишнього середовища.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженню питань інвестиційної привабливості та її
оцінці присвячені науково#практичні роботи І.В. Андела [1],
О.М. Асаула [2], І.О. Бланка [3], Н.М. Ветрової та Г.А. Што#
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У статті на базі узагальнення теоретичних основ визначено поняття "інвестиційна привабливість

регіону" й сформовано основні вимоги до показників оцінки інвестиційної привабливості регіо�

ну. Встановлено, що сьогодні в Україні практично не існує підходів до оцінки інвестиційної при�
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investment attractiveness of the region. Established that in Ukraine there are practically no approaches

to the evaluation of investment attractiveness of the region that take into account the environmental

aspect. The necessity of incorporating environmental aspect of the region in the evaluation of

investment attractiveness is based. The system of indicators to the evaluation of investment

attractiveness of the region which unlike existing consider the environmental aspect is worked out.
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фера [4], С.С. Герасименко та Л.О. Свистун#Золотаренко
[5], В.В. Гомольської [6], К.В. Гурової [7], Г.О. Доленко [8],
С.В. Іванова [9], С.О. Іщук та Т.В. Кулініч [10], Г.І. Купалової
та Н.О. Коренєвої [11], П.В. Матвієнка [12], О.В. Носової
[13], О.А. Оніщенка [14], Л.О. Петкової [15], Д.М. Стеченка
[16], Т.В. Уманець [17], Г.О. Харламової [18], І.В. Хмарсь#
кої [19], В.Е. Ходакова [20] ін. Порівняльний аналіз існую#
чих науково#методичних підходів проведений у роботі [21].

Проте питання розробки комплексного науково#об#
грунтованого методичного підходу до оцінки інвестиційної
привабливості регіону залишається відкритим. Оскільки на
даний час не існує загальновизнаної методики оцінки інве#
стиційної привабливості та єдиної думки щодо системи по#
казників для здійснення такої оцінки. Також сьогодні в Ук#
раїні практично не існує підходів до оцінки інвестиційної при#
вабливості регіону, які б ураховували екологічний стан рег#
іону. Тому розробка методики оцінки інвестиційної приваб#
ливості регіону з урахуванням екологічної складової та фор#
мування системи показників є актуальним питанням.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою дослідження є розроблення й обгрунтуван#

ня системи показників для оцінки інвестиційної приваб#
ливості регіону з урахуванням екологічної складової.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Розроблення методики оцінки інвестиційної приваб#
ливості регіону з урахуванням екологічної складової, на
нашу думку, доцільно розпочати з уточнення терміно#
логії. Аналіз наукових праць [2; 15; 16; 22—24] засвід#
чив, що у наукових дослідженнях і практичній діяльності
науковцями й фахівцями використовується декілька на#
уково#методичних підходів до розуміння категорії "інве#
стиційна привабливість регіону" і, відповідно, досить
широкий спектр трактувань даного поняття. Дослідивши
й узагальнивши згадані підходи й особливості, ми про#
понуємо таке авторське визначення: інвестиційна приваб#
ливість регіону — це інтегральна характеристика окре#
мого регіону країни з позиції інвестиційного клімату, роз#
витку інвестиційного потенціалу, рівня інвестиційної ак#
тивності, екологічного стану та інвестиційних ризиків, що
впливають на ефективність здійснення інвестиційної
діяльності в регіоні. Таким чином, у подальшому дослід#
женні ми будемо трактувати "інвестиційну привабливість
регіону" саме із таких науково#методичних і економіко#
організаційних позицій і розглядати як систему із п'яти
складових: інвестиційного потенціалу, інвестиційного
клімату, інвестиційної активності, інвестиційних ризиків
та екологічної складової (рис. 1).

Наступний крок розроблення методики — форму#
вання системи показників для оцінки інвестиційної при#
вабливості регіону.

Різні автори для оцінки інвестиційної привабливості
регіону використовують різну кількість показників: від 6
показників у роботі [22] до 224 показників у роботі [1].
На нашу думку, потрібно обрати оптимальну кількість
таких показників. Оскільки, як при врахуванні занадто
великої кількості показників, так і при врахуванні недо#
статньої кількості показників, можуть виникати труднощі.

Зі збільшенням кількості показників суттєво зростає
й кількість різноманітних ускладнень, які можуть упов#
ільнювати дослідження й негативно впливати на точність
результатів, а інколи це може призвести навіть до вик#
ривлення кінцевого результату. При врахуванні незнач#
ної кількості показників неможливо охарактеризувати всі
сфери інвестиційної діяльності регіону, тобто оцінка буде

не комплексною. У зв'язку з цим, пи#
тання вибору показників, на базі яких
здійснюється оцінка інвестиційної
привабливості регіонів, на нашу дум#
ку, є ключовим.

Розроблення методики оцінки
інвестиційної привабливості, яка б
відповідала сучасним тенденціям регі#
онального розвитку, можливе лише на
основі грунтовного підбору показників.
Складність полягає у розробленні уза#
гальнюючого показника (зведеного
інтегрального індикатора), за допомо#
гою якого можна здійснювати оцінку.
При цьому найбільш відповідальним
етапом є формування системи аналітич#
них показників. Від їх правильного ви#
бору залежить об'єктивність та точність
інтегральної оцінки інвестиційної при#
вабливості. Важливим аспектом фор#

мування системи показників має бути визначення сукупності
ознак, які є найбільш суттєвими для досліджуваних об'єктів
і визначають загальну тенденцію їх розвитку та відмежу#
вання другорядних показників.

Показники, які обираються для проведення оцінки,
на нашу думку, мають бути актуальними, достовірними,
доступними для проведення оцінки (тобто простими у
залученні їх з відкритого доступу) й мати чітке кількісне
вираження та бути порівнянними.

Перейдемо до формування системи показників, за
допомогою якої можливо оцінювати інвестиційну при#
вабливість регіону.

Серед показників системи доцільно виділяти "сти#
мулятори" та "дестимулятори". Показники#"стимулято#
ри" свідчать про покращення рівня і#го показника при
його зростанні, а показники#"дестимулятори" — про
покращення рівня  і#го показника при його зменшенні.

Як зазначалося вище, оцінку інвестиційної приваб#
ливості регіону ми будемо проводити за 5 складовими:
інвестиційний потенціал регіону, інвестиційний клімат
регіону, інвестиційна активність у регіоні, інвестиційні
ризики регіону та екологічний стан регіону. Розгляне#
мо більш детально кожну із зазначених складових.

Під інвестиційним потенціалом регіону Поважний
С.Ф. розуміє сукупність інвестиційних ресурсів суб'єктів
господарської діяльності, що формують комплексну
базу відтворення господарчої і соціальної сфери жит#
тєдіяльності регіону на інноваційній основі з метою за#
безпечення стійкого економічного зростання [25].

На нашу думку, інвестиційний потенціал регіону —
це сукупність наявних у регіоні факторів виробництва,
які можуть бути використані суб'єктами господарюван#
ня для забезпечення ефективної інвестиційної діяль#
ності та соціально#економічного розвитку регіону.

Інвестиційний потенціал складається із системи локаль#
них потенціалів, кожний з яких, у свою чергу, характери#
зується відповідним набором показників. Ми пропонуємо
віднести до інвестиційного потенціалу регіону такі локальні
блоки: трудовий, освітній, фінансовий, фондовий, вироб#
ничий, інноваційний та інфраструктурний потенціали. Деякі
автори відносять до інвестиційного потенціалу регіону та#
кож і ресурсний потенціал. Ми ж пропонуємо відносити цей

Джерело: авторська розробка.

 
 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Система інвестиційної привабливості регіону

_ _ _ — запропонована автором складова.
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блок до складу екологічної складової. Оскільки показники
даного блоку більш повно характеризують екологічний стан
регіону, ніж інвестиційний потенціал.

Система показників для
оцінки інвестиційного потенці#
алу регіону подана у табл. 1.

Наступна складова, яка
впливає на інвестиційну при#
вабливість регіону, — інвести#
ційний клімат.

Носова О. В. визначає інвес#
тиційний клімат регіону як ступінь
сприятливості ситуації, що скла#
дається в тому чи іншому регіоні
стосовно інвестицій, що могли б
бути зроблені в нього [13].

Ми будемо використовува#
ти таке поняття: інвестиційний
клімат регіону — це сукупність
політичних, економічних, комер#
ційних, організаційних та соц#
іальних умов, які визначають
привабливість і доцільність інве#
стування в економіку регіону.

Показники, що входять до
складової інвестиційного клі#
мату регіону, наведені у табл.  2.

Деякі автори визначають
інвестиційний клімат регіону на
основі інвестиційних ризиків,
але, на нашу думку, доцільні#
ше ризики інвестування виділи#
ти в окрему складову інвести#
ційної привабливості.

Далі розглянемо складову
інвестиційної активності регіону.
Ми пропонуємо визначати інве#
стиційну активність регіону за
сукупністю показників, які ха#
рактеризують грошові надход#
ження до регіону та їх відтік,
структуру зазначених грошових
потоків, приток іноземних інве#
стицій до регіону та інвестиції,

здійснені самим регіоном.
Показники, що характеризують складову інвести#

ційної активності регіону, наведені у табл. 3.
Наступна складова інвес#

тиційної привабливості регіону
— інвестиційні ризики. Під
інвестиційними ризиками ми
розуміємо загрози або ймові#
рності повного або частково#
го недосягнення (неотриман#
ня) очікуваних інвесторами ре#
зультатів здійснення інвес#
тицій. У даній групі всі показ#
ники є "дестимуляторами" (по#
казники наведені у табл. 4).

У ході дослідження було
виявлено, що більшість існую#
чих на сьогодні методик не
враховують екологічний стан
регіону при оцінці його інвес#
тиційної привабливості.
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Таблиця 1. Показники оцінки інвестиційного потенціалу регіону

Джерело: авторська розробка.

Джерело: авторська розробка.

Таблиця 2. Показники оцінки інвестиційного клімату регіону
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На нашу ж думку, стан
довкілля є одним із най#
більш важливих критеріїв
інвестиційної привабли#
вості регіону. Оскільки при#
вабливість та конкурентос#
проможність регіону зале#
жить від наявності природ#
них ресурсів, екологічного
стану довкілля, рівня соц#
іально#економічного роз#
витку та екологічно спрямо#
ваної діяльності суб'єктів
підприємництва.

Відповідно до концепції ста#
лого розвитку, як інвестори, так
і суб'єкти господарювання по#
винні орієнтуватися не тільки на
досягнення високих економічних
показників, але й враховувати
вплив інвестиційного проекту на
довкілля, що є одним із найваж#
ливіших факторів ухвалення гос#
подарських рішень. У зв'язку з
цим важливого значення набуває
урахування екологічної складо#
вої при оцінюванні інвестиційної
привабливості регіону. Тому ми
пропонуємо виділяти екологічний стан регіону як окре#
му складову інвестиційної привабливості регіону.

До складової "екологічного стану регіону" ми про#
понуємо відносити такі блоки показників: рівень забруд#
нення території; природно#ресурсний потенціал регіо#
ну; витрати на охорону навколишнього природного се#
редовища; рівень соціально#економічного розвитку;
рівень екологічної освіти; розвиток екологічної інфра#
структури; розвиток екологічно спрямованої діяльності
суб'єктів підприємництва.

Показники оцінки екологічного стану регіону пред#
ставлені у табл. 5.

Розглянемо більш детально склад блоків, які вхо#
дять до екологічної складової інвестиційної привабли#
вості регіону.

Оцінку рівня забруднення території ми пропонуємо про#
водити на основі таких показників: обсяг скидання забруд#
нених зворотних вод у поверхневі водні об'єкти у розра#
хунку на 1 особу, викидів шкідливих речовин в атмосферне
повітря від стаціонарних та пересувних джерел забруднен#
ня у розрахунку на 1 особу, відходів І—ІІІ класів небезпеки
у місцях видалення відходів та на території підприємств у
розрахунку на 1 особу; рівень радіаційного забруднення.

Природно#ресурсний потенціал регіону визначається
на основі показників: наявність земельних ресурсів; відсо#
ток земель сільськогосподарського призначення; відсо#
ток земель, зайнятих лісами; видобуток нафти, газу, вугі#
лля, торфу; споживання свіжої води; заготівля ліквідної
деревини; площа національних природних парків у регі#
оні, мисливських угідь; протяжність річок; площа ставків і
водосховищ; вироблено валової доданої вартості на оди#
ницю використаних енергоресурсів у економіці.

Витрати на охорону навколишнього природного се#
редовища визначаються: капітальними інвестиціями та

поточними витратами на охорону навколишнього при#
родного середовища; часткою капітальних інвестицій на
охорону навколишнього природного середовища у
відношенні до ВРП; індексом витрат на охорону навко#
лишнього природного середовища; зборами, пред'яв#
леними підприємствам та організаціям за забруднення
навколишнього природного середовища; часткою фак#
тично сплачених екологічних зборів.

Рівень соціально#економічного розвитку визначаєть#
ся такими показниками: доходами бюджету регіону на 1
мешканця; середньомісячною номінальною заробітною
платою 1 працюючого в регіоні; забезпеченістю населен#
ня житлом, власними легковими автомобілями, телефон#
ними апаратами загального користування; обсягом плат#
них послуг для населення; обсягом роздрібного товаро#
обороту підприємств у розрахунку на 1 жителя; коефіці#
єнтом смертності та народжуваності в регіоні.

Рівень екологічної освіти в регіоні визначається та#
кими показниками: кількістю учнівських гуртків еколо#
гічного спрямування, проведеними відкритими лекція#
ми, виховними годинами та бесідами екологічного спря#
мування, науковими конференціями та семінарами еко#
логічного спрямування; кількістю науково#дослідних
робіт, фундаментальних та ініціативних досліджень еко#
логічної проблематики, екологічних спеціальностей у
вищих навчальних закладах регіону, виступів на еколо#
гічну тематику на місцевому радіо та телебаченні;
кількістю статей екологічної тематики в місцевих засо#
бах масової інформації.

Розвиток екологічної інфраструктури регіону виз#
начається кількістю екологічних маршрутів та стежок;
садиб зеленого туризму; громадських екологічних
організацій; проведених екологічних фестивалів та
акцій.
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Таблиця 3. Показники оцінки інвестиційної активності регіону

Джерело: авторська розробка.

Джерело: авторська розробка.

Таблиця 4. Показники оцінки інвестиційних ризиків регіону
(усі показники є "дестимуляторами")
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Розвиток екологічно спрямованої діяльності
суб'єктів підприємництва визначається за такими показ#
никами: кількістю виконаних природоохоронних за#
ходів у регіоні; впроваджених повітроохоронних за#
ходів, маловідходних, ресурсозберігаючих та безвід#
ходних технологій; потужністю введених у дію станцій
для очищення стічних вод; введених у дію установок для
уловлювання та знешкодження шкідливих речовин з
відхідних газів; відсотком економії свіжої води за раху#

нок оборотної, повторної та послідовно використаної;
обсягом утилізованих відходів.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

У статті сформульовано авторське визначення по#
няття "інвестиційна привабливість регіону" й сформо#
вано основні вимоги до показників для оцінки інвести#
ційної привабливості регіону.

Джерело: авторська розробка.

Таблиця 5. Показники оцінки екологічної складової
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У ході дослідження встановлено, що сьогодні в Ук#
раїні практично не існує підходів до оцінки інвестицій#
ної привабливості регіону, які б ураховували екологіч#
ну складову регіону. У роботі обгрунтовано необхідність
включення складової екологічного стану регіону в оці#
нку інвестиційної привабливості.

У статті розроблено комплексну систему показників
для оцінки інвестиційної привабливості регіону, яка на
відміну від існуючих враховує показники екологічної
складової. Обрані групи показників, які використову#
ються для оцінки, мають необхідну для проведення роз#
рахунків статистичну базу. Результати даної оцінки да#
ють можливість отримати об'єктивне уявлення про
рівень інвестиційної привабливості регіонів відповідно
до визначених напрямів та пріоритетів розвитку.

Перспективами подальших досліджень у даному
напрямі є розроблення методичного підходу й відпові#
дного економіко#організаційного інструментарію до
оцінки інвестиційної привабливості регіонів України з
урахуванням екологічної складової.
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