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вання інвестиційних процесів у еко
номіці України. Не зменшуючи зна
чущість вкладу інших дослідників,
можна відзначити праці О. Алимо
ва, В. Бабича, В. Бесєдіна, А. Галь
чинського, В. Гейця, М. Герасимчу
ка, М. Долішнього, В. Дорофієнка,
І. Лукінова, В. Лушкіна, І. Павло
ва.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
— дослідити існуючі підходи до
оцінки інвестиційних процесів у дер
жаві;
— узагальнити методичні підхо
ди до оцінки стану функціонування
й напрямів регулювання інвестицій
них процесів;
— розглянути умови і фактори
формування інвестиційного потен
ціалу;
— запропонувати блоки інвести
ційної привабливості галузей госпо
дарського комплексу і промисло
Досліджено існуючі підходи до оцінки інвестиційних процесів у вості регіону.
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ВСТУП
Стимулювання відтворюваль
них процесів, які мають суттєво
вплинути на подолання наявних не
гативних явищ в промисловості
країни та досягти економічної ста
лості, безпосередньо пов'язане з
інвестиційною діяльністю. Значна
кількість промислових підприємств
у зв'язку з кризою платежів, різким
скороченням фондів відновлення і
накопичення, низьким ступенем уз
годженості здійснюваної фінансо
вокредитної, бюджетноподатко
вої і цінової політики держави, не
досконалістю правової бази має
обмежені можливості щодо мобіл
ізації і подальшого використання
коштів для технічного переосна
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щення і розширення виробництва.
Однією з найважливіших причин
невисокої ефективності виробни
чої діяльності суб'єктів господарю
вання є нестача інвестиційних ре
сурсів, що знижує активність інно
ваційної діяльності, результатив
ність виробництва, рівень конку
рентоздатності продукції промис
ловості.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ НАУКОВИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ
Даній проблемі особливу увагу
приділяли І. Бланк, Дж.Кейнс, М.
ТуганБарановський, Е. Хансен, У.
Шарп та багато інших. Існує досить
значний за обсягом та спектром су
часний пласт досліджень регулю

їхнього стану. На сучасному етапі
існує значна кількість різних під
ходів до оцінки інвестиційного сере
довища регіону, що враховують точ
ки зору різних авторів. Проте питан
ня розробки комплексного науково
обгрунтованого методичного підхо
ду до оцінки інвестиційних пара
метрів регіону залишається відкри
тим.
Так, вивченню умов і факторів
формування інвестиційного потен
ціалу регіонів приділяється значна
увага. Ландарь І.В. [1, с. 4] пропо
нує систему ранжування регіонів за
рівнем інвестиційної привабли
вості, що включає такі шість груп
факторів: загальноекономічний
розвиток (промисловість, сільське
господарство, капітальні вкладен
ня, доходи населення); демографі
чний стан (продуктивність праці,
науковотехнічний розвиток, кіль
кість населення, попит та пропози
ція на ринку робочої сили); інвес
тиці йна і нфраструктура (б уді
вельні підприємства, енергетичні
ресурси, автодороги, залізниці);
фінансова й ринкова інфраструкту
ра (недержавні підприємства, ко
мерційні банки, страхові компанії,
товарні біржі); інтеграція у світову
економіку (експорт, імпорт, іно
земні інвестиції); рівень екологіч
них і криміногенних ризиків (еко
номічна злочинність, шкідливі ви
киди, джерела забруднення). Вико
ристання зазначеної системи, на
думку її автора, може слугувати
орієнтиром для прийняття відпові
дних інвестиційних рішень.
Ця методика, на наш погляд, є
досить привабливою за рахунок
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удаваної простоти й наочності, од
нак її недоліком є значна склад
ність і неоднорідність груп фак
торів, запропонованих автором, що
істотно знижує ефективність і
стандартизацію їх оцінки. З іншо
го боку, виділення автором інозем
них інвестицій як фактора інтег
рації у світову економіку в рамках
методики оцінки загального інвес
тиційного потенціалу (а не суто
внутрішнього) потребує подальшо
го обгрунтування.
Гурова К.Д. [2, с. 5] пропонує
формування рейтингу інвестиційної
привабливості регіонів за наступни
ми п'ятьма групами показників:
1) рівень розвитку виробничого
потенціалу (частка регіону у вироб
ництві країни, виробництво про
дукції на душу населення, кількість
підприємств, обсяги капіталовкла
день, запровадження в дію основних
фондів та інші аналітичні показни
ки);
2) рівень розвитку інвестиційної
інфраструктури (наявність проект
них і будівельних організацій, вироб
ництво будматеріалів, забезпече
ність енергоресурсами, транспортна
інфраструктура та ін.);
3) демографічна характеристика
(чисельність і структура населення,
можливість залучення кваліфікова
ної робочої сили потрібного про
філю);
4) рівень розвитку ринкових
відносин і ринкової інфраструктури
(частка недержавних підприємств,
кількість спільних підприємств із за
кордонними партнерами, кількість
банків, страхових компаній, товар
них бірж і т.д.);
5) рівень екологічних, криміно
генних й інших ризиків (ступінь без
пеки інвестиційної і виробничої
діяльності).
Абсолютно ідентичний набір по
казників інвестиційної привабли
вості регіонів України пропонує
Єрмилова О.В. [3, с. 474]. Ця ме
тодика також дуже подібна до по
передньої, однак її відмінність по
лягає в більшій конкретизації і оп
рацюванні.
У запропонованій методиці [4, с.
40] синтезують економікогеогра
фічний, виробничий підхід і виділя
ють чотири основних групи факторів
для оцінки інвестиційного середови
ща:
1) собівартість виробництва га
лузі з урахуванням середнього рівня
інвестування;
2) витрати відстані, що разом з
географічною відстанню включа
ють психоло гічну різницю між
країною інвестора і країною інвес
тування;
3) державне регулювання, що
охоплює встановлення податків і
тарифів, а також державну політи
ку стосовно запланованої інвес
тиції;
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4) фактори ризику інвестування,
що аналізують інвестиційне середо
вище як самої країни, так і стосов
но інших можливих країн інвесту
вання.
Значимість даної методики і про
понованих автором аспектів її вико
ристання складається в спрямуванні
діяльності вітчизняних і закордон
них інвесторів за шляхом, що най
більше відповідає національним еко
номічним інтересам регіонів і Украї
ни в цілому. Однак необхідно вказа
ти, що на сучасному етапі необхідно
акцентувати увагу на практичному
застосуванні існуючих механізмів, а
також розробці конкретних заходів
поліпшення показників інвестицій
ного середовища.
Становить інтерес сутнісний
підхід до оцінки інвестиційноін
новаційного потенціалу регіону,
який пропонує Єрмілова О.В. [3, с.
475].
Як основні компоненти інвести
ційноінноваційного потенціалу
регіону вона пропонує розглядати
науковотехнічний, промислово
виробничий і інвестиційний потен
ці али, а тако ж підприємства й
організації ринкової інфраструк
тури, що здійснюють процес ди
фузії новацій.
Перераховані групи показників
характеризують різні аспекти інвес
тиційногоінноваційного потенціалу
регіону. Залежно від наявної інфор
мації й особливостей аналізованих
регіонів вони можуть бути відповід
ним чином модифіковані.
Савостенко Т.А. [5, с. 474] про
понує інвестиційну привабливість
регіонів визначати за такими ос
новними напрямами: природноре
сурсний потенціал; інвестиційна
інфраструктура; загальноекономі
чний розвиток; оцінка інвестицій
ної привабливості галузей госпо
дарського комплексу і промисло
вості регіону.
Інвестиційну привабливість га
лузей господарського комплексу і
промисловості регіону пропонуєть
ся визначати за блоками:
— 1 блок — оцінка ефективності
функціонування галузі за показни
ками прибутковості, фінансового
стану, ефективності виробничої
діяльності, ефективності капіталь
них вкладень;
— 2 блок — оцінка перспектив
ності розвитку галузі за її значимі
стю в економіці області й України,
стійкістю до економічного спаду ви
робництва, соціальною значимістю
галузі в економіці області, ступенем
її державної підтримки;
— 3 блок — оцінка регіональних
інвестиційних ризиків;
— 4 блок — узагальнююча оцін
ка інвестиційної привабливості га
лузі.
Під час розрахунку показників
кожного блоку кожній конкретної

галузі привласнюється порядко
вий номер залежно від міри по
гіршення даного показника. Тоб
то чим кращий цей показник, тим
меншим буде його порядковий но
мер. Цей номер служить бальною
оцінкою для галузі. При узагаль
нюючій оцінці бали за всіма показ
никами чотирьох блоків склада
ються і ранжую ться в по рядку
збільшення їх кінцевих сум. Цьо
му ряду привласнюються нові по
рядкові номери, що й відбивають
рейтинг загальної інвестиційної
привабливості галузі.
Пропонована методика містить
інструментарій, здатний забезпечу
вати аналіз інвестиційного ризику на
рівні регіону, галузей господарсько
го комплексу й промисловості, про
те йому притаманні всі недоліки рей
тингової оцінки.
Серед численних вітчизняних
методик оцінки рівня інвестиційної
привабливості, що визначаються,
насамперед, економічною і соціаль
нополітичною ситуацією на регіо
нальному рівні, найбільше поширен
ня одержали методики статистич
ного аналізу загальних показників
економічного, соціального розвит
ку й ефективності господарської
діяльності, побудови інтегральних
показників інвестиційної привабли
вості окремих регіонів і областей,
групування з використанням ме
тодів кластерного і факторного
аналізів.
Становить значний інтерес ком
плекс методів та критеріїв оцінки
інвестиційних проектів, що пред
ставлені авторами Назаровим Є.А.,
Абрамовою І.Н. [6, с. 112]. Запропо
нований авторами набір показників,
на наш погляд, найбільш вдало відби
ває всі ефекти інвестиційного проек
ту. Проте використання цієї методи
ки було б більш обгрунтованим, якби
вона враховувала галузеві та сек
торні пріоритети регіонального роз
витку.
Разом з тим, при визначенні рів
ня інвестиційної привабливості ок
ремого регіону чи області більш
ефективним буде застосування роз
роблених західними дослідниками
методик оцінки конкурентоздат
ності й економічного потенціалу,
оскільки ці показники є вагомими
складовими частинами інвестицій
ної привабливості будьякого інве
стиційного об'єкта саме для закор
донного інвестора. Їх використання
в системі методів розробки регіо
нальних і галузевих інвестиційних
проектів, для яких характерний все
бічний аналіз економічного стано
вища всередині галузі і на ринку, і
графічне представлення отриманих
результатів дозволяє здійснювати
позиціювання регіону (області) за
рівнем інвестиційної привабливості
й обрати найбільш ефективну стра
тегію інвестування.
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Теоретичною основою цієї мето
дики є концепції життєвого циклу і
кривої досвіду. Основною метою за
стосування цього методу є оцінка
окремих сфер господарської діяль
ності підприємства чи галузі з їх
можливостями одержання доходів,
шансами і ризиками для того, щоб
оптимально розподілити обмежені
ресурси і правильно обрати страте
гію інвестування. Основними недо
ліками цієї методики для оцінки інвес
тиційної привабливості є розмежу
вання стратегічних сфер діяльності
фірми (галузі), недосконалість і об
меженість індикаторів, інструментів
оцінки відносної частки і зростання
ринку, що утворюються експертним
методом, а також зневага до додат
кових факторів, що можуть вплива
ти на прибуток. Це вимагає викори
стання методики в поєднанні з інши
ми методами оцінки інвестиційної
привабливості.
Для оцінки інвестиційної приваб
ливості регіонів і галузей економіки
пропонується [7, с. 82] проводити
дослідження сильних і слабких
сторін виробничого потенціалу, на
укового і технологічного рівня,
транспортного забезпечення, мож
ливостей збуту, якості трудових ре
сурсів і менеджменту, фінансового
забезпечення регіону чи області.
Перевагами застосування цієї мето
дики є можливість встановлення
ключових факторів успіху на ринку
при інвестуванні, визначення силь
них сторін регіону (галузі), облік
фактора конкуренції, можливість
інвесторів надалі використовувати
сильні сторони інвестиційних
об'єктів. Як слабкі місця цього мето
ду варто вказати на недостатню ува
гу до факторів зміни навколишньо
го середовища, велику концентрацію
на сильних сторонах і зневага до
слабких, суб'єктивність і умовність
оцінок факторів інвестиційної при
вабливості.
Утім, ефективність застосування
цієї методики інвестиційної приваб
ливості зростає при об'єднанні її зі
складанням стратегічного балансу,
що є інструментом оцінки рівня за
лежності регіону (галузі) від фак
торів внутрішнього і зовнішнього
середовища з метою визначення де
фіциту ресурсів.
Об'єднання методик аналізу ек
спортного потенціалу і стратегічно
го балансу дозволяє визначити по
тенціал, який додатково необхідний
для усунення дефіциту факторів,
досягти обгрунтованості й послідов
ності отриманих результатів аналізу,
одержати індикатори важливості
інвестиційних стратегій, здійснюва
ти концентрацію інвестиційних
коштів на посилення існуючих кон
курентних переваг регіону (галузі) й
усунення рівня їх залежності від
факторів, що негативно впливають
на інвестиційну привабливість.
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До переваг методики складання
стратегічного балансу автор відно
сить наочність відображення силь
них і слабких сторін, ієрархічність
оцінки якісних ознак, можливість
аналізу явища в процесі його розвит
ку (побудова фактичного і планово
го балансу), виявлення стратегічних
факторів, що вимагають розвитку; до
недоліків — небезпеку суб'єктив
ності оцінок, зневагу до факторів
розвитку навколишнього середови
ща, надмірну увагу до усунення де
фіцитних ресурсів.
У рамках оцінки соціальноеко
номічного розвитку регіону доціль
но використовувати наступну систе
му показників [8, с. 22].
1. Загальні умови функціонуван
ня регіону (адміністративнотери
торіальний поділ, територія, кліма
тичні умови, екологічний потен
ціал).
2. Демографічна ситуація і про
блеми відтворення населення в регі
оні (загальна демографічна ситуація
(чисельність, показники руху насе
лення), статевіковий склад населен
ня, показники демографічного на
вантаження на населення працездат
ного віку, сімейна структура насе
лення, розподіл населення по сус
пільних групах).
3. Економічна база і стан бюдже
ту регіону (структура господарства,
матеріальнотехнічні ресурси, еко
номічна діяльність підприємств, зай
нятість населення, фінанси).
4. Середовище існування (еко
логічні, санітарногігієнічні, жит
лові, криміногенні умови в регіоні,
ступінь розвиненості соціальної
інфраструктури).
5. Рівень життя населення регіо
ну (умови побуту й дозвілля, доходи
населення і їх диференціація).
Активізація процесу інвесту
вання в економіку України потре
бує також застосування науково
обгрунтованих підходів і, насампе
ред, систематизації методик оцін
ки інвестиційної привабливості ре
гіонів, галузей чи окремих підпри
ємств.
Серед показників, розглянутих
у методиках на рівні регіону, досить
розробленими й описаними є ті,
котрі характеризують загальні умо
ви функціонування регіону, демог
рафічну ситуацію, економічну базу
й стан бюджету регіону, рівень жит
тя населення регіону. Що ж сто
сується показників середовища
існування, то необхідність їх упро
вадження виправдана тим, що до
них за змістом можна зарахувати
значну частину індикаторів, які ха
рактеризують умови життя насе
лення регіону і до того ж є вихідни
ми при оцінці соціального розвитку
регіону.
Заслуговує на увагу спроба кіль
кісно сформувати оцінки інфраст
руктурного потенціалу регіону,

здійснена О.В. Терещенко. Він зап
ропонував наступну систему оцінок:
екологічна оцінка; санітарногі
гієнічна оцінка; оцінка якості житло
вого середовища; оцінка розвине
ності установ культурнопобутово
го обслуговування, охорони здоро
в'я, утворення транспортної мережі,
благоустрою території.
Ця система показників, на нашу
думку, прийнятна для характеристи
ки не тільки міського середовища,
але й для оцінки інфраструктурного
аспекту інвестиційної привабливості
регіону будьякого рівня. У той же
час її необхідно доповнити і збільши
ти число показників.
ВИСНОВКИ
Таким чином, однією з найваж
ливіших проблем регулювання ін
вестиційних процесів у регіоні є роз
робка науково обгрунтованих під
ходів до оцінки їх стану та відпові
дних напрямів інвестиційного роз
витку. На сучасному етапі існує
значна кількість різних підходів до
оцінки інвестиційного середовища
регіону, що враховують точки зору
різних авторів, і їх узагальнення з
урахуванням специфіки регіону є
одним із ключових завдань методич
ного розвитку інвестиційного меха
нізму.
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