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пілько А. Д., Кіс В. В. Інвестиційний клімат та інвестиційний потенціал регіону як об'єкти моделювання
Метою статті є висвітлення основних результатів проведеного аналізу існуючих підходів до оцінювання та моделювання інвестиційного кліма-
ту та інвестиційного потенціалу регіону, а також розробки власних методичних рекомендацій до проведення оцінки та моделювання визначаль-
них характеристик інвестиційної складової розвитку регіону з окресленням перспективних напрямів їхнього розвитку. Узагальнено та конкре-
тизовано поняття «інвестиційний клімат» та «інвестиційний потенціал», запропоновано власні визначення даних категорій. Ідентифіковано 
основні вимоги до формування інформаційної бази економіко-математичного моделювання процесів оцінки та аналізу інвестиційного клімату 
та інвестиційного потенціалу регіону. Конкретизовано основні чинники, котрі слід ураховувати в процесі розгляду інвестиційного клімату та 
інвестиційного потенціалу регіону як об’єктів моделювання. Завдання оцінки та моделювання інвестиційного клімату та інвестиційного по-
тенціалу регіону, перші кроки до вирішення якої запропоновано в даній статті, може стати основою для розробки перспективного напряму мо-
ніторингу інвестиційного клімату, рівня ефективності використання інвестиційного потенціалу регіону, а також відповідних цільових програм 
забезпечення інвестиційної складової безпеки розвитку регіонів України.
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Пилько А. Д., Кис В. В. Инвестиционный климат и инвестиционный 

потенциал региона как объекты моделирования
Целью статьи является освещение основных результатов проведен-
ного анализа существующих подходов к оцениванию и моделированию 
инвестиционного климата и инвестиционного потенциала региона, а 
также разработки собственных методических рекомендаций к прове-
дению оценки и моделирования главных характеристик инвестицион-
ной составляющей развития региона с последующим определением пер-
спективных направлений их развития. Обобщены и конкретизированы 
понятия «инвестиционный климат» и «инвестиционный потенциал», 
предложены собственные определения этих категорий. Идентифици-
рованы главные требования к формированию информационной базы 
экономико-математического моделирования процессов оценки и анали-
за инвестиционного климата и инвестиционного потенциала региона. 
Конкретизированы главные факторы, которые следует учитывать в 
процессе рассмотрения инвестиционного климата и инвестиционно-
го потенциала региона в качестве объектов моделирования. Задача 
оценки и моделирования инвестиционного климата и инвестиционного 
потенциала региона, первые шаги к решению которой предложены в 
данной статье, может стать основанием для разработки перспек-
тивного направления мониторинга инвестиционного климата, уровня 
эффективности использования инвестиционного потенциала региона, 
а также соответственных целевых программ обеспечения инвестици-
онной составляющей безопасности развития регионов Украины.
Ключевые слова: инвестиционный климат, инвестиционный потен-
циал, регион, моделирование.
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Pilko A. D., Kis V. V. Investment Climate and Investment Potential of Region 

as Objects for Modeling
The aim of this article is to highlight the major findings of the conducted 
analysis of existing approaches to evaluation and modeling of the invest-
ment climate and investment potential of region, as well as developing own 
guidelines to the assessment and modeling of the main characteristics of the 
investment component of the region's development with further defining the 
prospective directions of their development. The concepts of «investment cli-
mate» and «investment potential» have been summarized and specialized, 
own definitions for these categories have been proposed. The major require-
ments for the formation of an information base of economic-mathematical 
modeling of the processes of evaluation and analysis of investment climate 
and investment potential of region have been identified. The main factors 
that should be taken into account in the process of reviewing the investment 
climate and investment potential of region as modeling objects have been 
specialized. Addressing the objective of assessment and modeling of the in-
vestment climate and investment potential of region, the first steps towards 
which are made in this article, may lead to the development of perspective 
direction of monitoring the investment climate, the level of efficiency in the 
use of the investment potential of region, as well as the respective target 
programs for securing the investment component in the development of the 
regions of Ukraine.
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Зростаюче значення інформаційного чинника в 
управлінні територіальними системами на фоні 
глобалізаційних процесів та значного прискорен-

ня науково-технічного прогресу зумовлює зміну акцен-
тів у розробці та реалізації стратегій державного регу-
лювання розвитку регіонів України. Зростання потреб в 
якісній, адекватній і водночас доступній інформації про 
поточний рівень економічного та соціального розвитку 
регіону, а також характер процесів, які відслідковуються 
в тій чи іншій територіальній системі, з одного боку, та 
все ще порівняно низький рівень розвитку регіональних 
ринків інформаційних та консалтингових послуг на фоні 
неврегульованості цілої низки питань організаційного 
та методичного забезпечення, пов’язаних з проведенням 
оцінки та прогнозування потенціалу розвитку окремих 
територіальних систем, збором та обробкою необхідної 
інформації, з іншого, визначають перспективні напрями 
прикладних міждисциплінарних досліджень.

Показники соціального та економічного розви-
тку будь-якого регіону чи територіальної системи як 
безпосередньо, так і опосередковано залежатимуть від 
множини чинників, ключовими з яких будуть обсяги як 
внутрішніх, так і зовнішніх інвестицій, а також ефек-
тивність створення інвестиційного клімату та викори-
стання інвестиційного потенціалу регіону.

Формування інвестиційного потенціалу та ство-
рення сприятливого інвестиційного клімату регіону сьо-
годні виступає одним з пріоритетних напрямів забезпе-
чення соціальної та економічної безпеки територіальних 
систем, а також призупинення процесів скорочення по-
тенціалу розвитку регіонів України з поступовим вихо-
дом на траєкторію сталого соціо-еколого-економічного 
розвитку держави.

З урахуванням цих міркувань обраний напрям 
досліджень, метою яких є узагальнення позитивного 
досвіду застосування існуючих науково-методичних 
під ходів до проведення оцінки інвестиційного клімату 
та інвестиційного потенціалу регіонів України, а також 
розробка власної прикладної методики до вирішення 
даного завдання на загальнонаціональному рівні слід 
визнати актуальним і перспективним на даному етапі 
розвитку економіки України, а їх результати – такими, 
що заслуговують на увагу і подальше використання в 
практичній та науково-дослідній роботі.

Метою даної публікації є висвітлення окремих ре-
зультатів проведених досліджень, спрямованих на ана-
ліз та вдосконалення існуючих, а також розробку нових 
науково-методичних підходів до проведення оцінки та 
моделювання інвестиційного клімату та інвестиційного 
потенціалу регіонів України.

Для досягнення поставленої мети було вирішено 
такі завдання:
 проаналізовано сутність та структуру понять 

«інвестиційний клімат» та «інвестиційний по-
тенціал»;

 ідентифіковано чинники формування інвести-
ційного клімату та інвестиційного потенціалу 
регіону;

 проаналізовано існуючі підходи до проведення 
оцінки та моделювання інвестиційного клімату 
та інвестиційного потенціалу регіону;

 розроблено методичні рекомендації до проведен-
ня оцінки визначальних характеристик інвести-
ційної складової розвитку регіону, а також окрес-
лено перспективні напрями такого розвитку.

На сьогодні економічна наука має значні здобутки 
в дослідженні сфери інвестування, які стосуються різ-
них аспектів інвестиційної діяльності як в економіці в 
цілому, так і в окремих її галузях та секторах. Однак це 
не зменшує актуальності досліджень сучасних проблем 
управління інвестуванням на регіональному рівні з боку 
вітчизняних та іноземних економістів.

Історія досліджень питань оцінки інвестиційного клі-
мату бере свій початок в першій половині 60-х років 
ХХ століття. Одним з перших у цій сфері було дослі-

дження інвестиційного клімату країн світу, проведене 
Гарвардською школою бізнесу. Дослідження базувалося 
на експертних оцінках таких характеристик кожної краї-
ни, як законодавчі умови для іноземних і вітчизняних 
інвесторів, можливість вивезення капіталу, стабільність 
національної валюти, політична ситуація, рівень інфля-
ції. Поява на карті світу країн з економікою перехідного 
типу започаткувала проведення розробок методик по-
рівняльної оцінки інвестиційної привабливості терито-
ріальних систем із трансформаційною економікою.

Питанням оцінки інвестиційного клімату та інве-
стиційного потенціалу суб’єктів господарювання та ре-
гіонів присвячено наукові праці І. Бланка, В. Дорохова, 
М. Піндура, В. Захожая, М. Кіт, М. Кизима, Є. Кононової, 
Л. Петкової та В. Проскуріна, С. Петровської, Д. Ляпі-
на, А. Пересади, У. Шарпа, О. Танделової, Т. Уманець,  
В. Ушакова та ін.

Практично всі без винятку дослідники погоджують-
ся з тезою про те, що створення сприятливого інвестицій-
ного клімату в Україні є однією з найважливіших умов 
залучення інвестицій і подальшого пожвавлення еконо-
мічного зростання та підвищення рівня життя населення. 
Одним з головних показників, що визначають інвестицій-
ний клімат регіону, є його інвестиційний потенціал.

На сьогодні в економічній науці немає єдиного 
підходу до визначення поняття «інвестиційний клімат».

Більшість дослідників розглядає інвестиційний 
клімат як сукупність політичних, економічних, юридич-
них факторів та умов регулювання інвестиційної діяль-
ності, які визначають ступінь ризику інвестицій і мож-
ливість їх ефективного використання [1].

Згідно з даними Світового банку, інвестиційний 
клімат «являє собою сукупність характерних для кож-
ної місцевості факторів, що визначають можливості 
компаній і формують у них стимули до здійснення про-
дуктивних інвестицій, створенню робочих місць і роз-
ширення своєї діяльності» [2, с. 2]. Н. Резник визначає 
інвестиційний клімат як ступінь сприятливості ситуації, 
що складається в тій чи іншій країні (регіоні, галузі), для 
ймовірного надходження інвестицій у цю країну (регіон, 
галузь) [3, с. 25–27]. М. Денисенко стверджує, що інве-
стиційний клімат є сукупністю політичних, економічних, 
соціальних, юридичних та інших факторів, що визнача-
ють у кінцевому результаті ступінь ризику інвестицій і 
можливість їхнього ефективного використання [4]. Згід-
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но з інформацією, наданою в словнику [5, с. 395] інвес-
тиційний клімат – це економічні, політичні, фінансові 
умови, що спричинюють вплив на залучення внутрішніх 
та зовнішніх інвестицій в економіку країни. Ушаков В. В. 
вважає, що інвестиційний клімат – це умови, які спри-
яють або гальмують процеси інвестиційної діяльності в 
конкретному регіоні та в країні в цілому. Стан інвести-
ційного клімату визначається інвестиційними ризиками, 
тобто ймовірністю втрати капіталу [6]. 

Проаналізувавши підходи до визначення поняття 
«інвестиційний клімат», можна зробити висновок, 
що це узагальнююча характеристика сукупності 

внутрішніх і зовнішніх чинників, що визначають доціль-
ність та привабливість інвестування у відповідні об’єкти 
економіки та соціальної сфери. Ключовими при цьому є 
військові та геополітичні чинники (наявність локальних 
і міжнародних конфліктів, рівень національної безпеки), 
політичні та соціальні чинники (ступінь довіри населення 
до влади, рівень соціальної стабільності), а також еконо-
мічні (динаміка макроекономічних показників). 

У праці [7, с. 205] оцінка інвестиційної складової 
економічного розвитку проводилася в контексті моде-
лювання механізмів реалізації інвестиційних пріорите-
тів у процесі управління економічною безпекою як не-
обхідною і однією з ключових складових забезпечення 
безпеки сталого розвитку регіону. 

У наукових дослідженнях поняття «інвестиційний 
клімат регіону» та «інвестиційна привабливість регіону» 
дуже часто розглядаються як суміжні та споріднені, що є 
цілком закономірним явищем, оскільки обидва об’єктивно 
характеризують передумови прийняття рішень про інве-
стування у відповідні проекти, які реалізовуються в ме-
жах територіальних систем відповідних регіонів. 

На нашу думку, інвестиційний клімат регіональної 
системи характеризують дві основні складові:
 інвестиційна привабливість регіону з такими 

характеристиками, як інвестиційний потен-
ціал та ре гіональні інвестиційні ризики. Під 
інвестиційною привабливістю регіону будемо 
розуміти сукупність об’єктивних умов, засо-
бів, можливостей і обмежень, які визначають 
інтенсивність залучення інвестицій в капітал 
суб’єктів регіональної системи;

 активність інвестиційних процесів у регіоні, 
тобто інтенсивність залучення інвестицій в ре-
альний та фінансовий капітали суб’єктів регіо-
нальної економіки. 

Щодо поняття «інвестиційний потенціал», то в лі-
тературних джерелах сформовано низку підходів до ви-
значення його сутності. Мойсеєнко І. П. стверджує, що 
інвестиційний потенціал – це базова фундаментальна 
основа стійкого розвитку національної економіки. На-
ціональний інвестиційний потенціал визначається на-
явністю інвестиційних ресурсів для здійснення реаль-
них і фінансових інвестицій, які матеріалізуються в но-
востворюваних факторах суспільного виробництва та 
суспільній інфраструктурі [8]. Єлейко Я. І., Єлейко О. І.,  
Раєвський К. Є. вважають, що «інвестиційний потенціал 
регіону – сукупність об’єктивних економічних, соціаль-

них і природно-географічних властивостей регіону, що 
мають високу значимість для залучення інвестицій в 
основний капітал» [9].

Іванов С. В. удосконалює і конкретизує доволі 
широке поняття «інвестиційний потенціал», під яким 
розуміє «сукупність ресурсів, факторів і умов для інве-
стування» [10, с. 98–104].

На нашу думку, для досягнення адекватного ро-
зуміння суті завдань формування сприятливого інве-
стиційного середовища та забезпечення інвестиційної 
складової безпеки розвитку регіону зміст поняття «ін-
вестиційний потенціал» як для загальнодержавного, 
так і для регіонального рівня повинен розкриватися в 
системі критеріїв та показників, які роблять можли-
вим проведення системного аналізу ретроспективи, 
поточного стану, динаміки та тенденцій розвитку інве-
стиційних процесів. Необхідність проведення комплекс-
ного аналізу інвестиційного потенціалу визначається 
об’єктивними потребами управління інвестиційними 
процесами на загальнодержавному та регіональному 
рівнях, при цьому визначальною є наявність формалізо-
ваних критеріїв та показників, що дозволяють як якісно, 
так і кількісно оцінити інвестиційний потенціал регіону, 
а також ефективність його використання. Очевидним є 
той факт, що ефективність використання інвестиційно-
го потенціалу регіону є визначальним чинником забез-
печення інве стиційної безпеки держави та її регіонів. 

Відповідно до цього у своїх дослідженнях під ін-
вестиційним потенціалом регіону будемо розуміти су-
купні можливості соціально-економічної системи регіо-
ну, які склались історично, забезпечувати розвиток його 
інвестиційного клімату в цілях і масштабах, визначених 
економічною політикою регіону.

Сформований на основі проведеного системного 
аналізу набір показників, які характеризують ін-
вестиційний потенціал регіонів України, є осно-

вою для порівняння рівня забезпечення інвестиційної 
безпеки в окремих регіонах та країні в цілому, а також 
базою для формулювання цілей державного регулюван-
ня інвестиційної діяльності та прийняття управлінських 
рішень щодо вибору інструментів інвестиційної політи-
ки стосовно недопущення скорочення потенціалу роз-
витку територіальних систем регіонів України. 

Як правило, інвестиційний потенціал регіону асо-
ціюється з такими поняттями, як: максимальний обсяг 
залучених у регіон інвестицій; можливості суб’єктів ре-
гіональної економіки інвестувати в розширення бізнесу; 
інвестиційний клімат; інвестиційна привабливість.

На нашу думку, передумовою розробки системи за-
ходів з пожвавлення інвестиційної активності на регіо-
нальному рівні та підвищення ефективності викорис-
тання інвестиційного клімату є проведення комплекс-
ного аналізу інвестиційного потенціалу регіону, резуль-
тати якого дають можливість врахувати взаємозв’язок 
різних причинно-наслідкових комплексів у контексті 
забезпечення інвестиційної безпеки регіону. 

За останні роки було розроблено значну кількість 
методик оцінки інвестиційного клімату та інвестиційно-
го потенціалу систем різного рівня складності та ієрархії.

http://www.business-inform.net
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В Україні загальноприйнятої методики визначення 
інвестиційного клімату регіону немає, його розрахову-
ють різні установи та організації за власними підходами, 
що спричиняє труднощі у підтвердженні об’єктивності 
оцінки.

У своїй праці В. В. Литвинова зазначає, що «оцінка 
інвестиційного клімату регіону – це процес визначення 
тенденцій, що впливають або здатні вплинути на ефек-
тивність інвестиційної діяльності в регіоні, а значить, 
і на бажання потенційного інвестора здійснити вкла-
дення» [11]. Як правило, процес оцінки інвестиційного 
клімату регіону проводиться з урахуванням результатів 
аналізу динаміки інвестиційної привабливості територі-
альних систем регіону. Власний досвід вирішення подіб-
них завдань показав, що обґрунтовані результати про 
наявність тенденції зміни параметрів інвестиційного 
клімату та інвестиційної привабливості можна отрима-
ти на основі проведеного аналізу відповідних показни-
ків за період, не менший 12 років. 

Ще однією, на наш погляд, більш прийнятною 
і перспективною з урахуванням наявної ста-
тистичної бази на регіональному рівні мето-

дикою оцінки інвестиційної привабливості, є комплекс-
на методика, що враховує територіальні фактори та га-
лузеві умови розвитку регіонів. В основі даної розробки, 
суть якої досить повно наводиться в праці [12], лежить 
розрахунок зведеного інтегрального показника інвес-
тиційної привабливості територіальних систем з ураху-
ванням галузей місцевої спеціалізації. 

Також заслуговує на увагу підхід, наведений в пра-
ці [7, с. 205], який полягає в знаходженні індексу інве-
стиційної привабливості територіальної системи за фор-
мулою багатомірної середньої:
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де       InvAttri – індекс інвестиційної привабливості і-тої 
територіальної системи;

m – кількість територіальних систем в регіоні;
kj – ваговий коефіцієнт j – показника, взятого для 

оцінки інвестиційної привабливості територіальної сис-
теми;
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– нормалізоване значення j – по-

казника інвестиційної привабливості і-тої  територіаль-
ної системи; 

xj – середньоарифметичне значення j-ї ознаки; 
σj – середньоквадратичне відхилення значення j-ї 

ознаки. 
Для ефективного управління інвестиційним про-

цесом та збільшення інвестиційної привабливості важ-
ливою є оцінка інвестиційного потенціалу регіону. 

Методик оцінки інвестиційного потенціалу також 
існує чимало, проте кожен з наведених підходів має свої 
як сильні сторони, так і недоліки.

Методики оцінки інвестиційного потенціалу регіо-
ну можна розділити на три великі групи: 
 експертні бальні оцінки;
 економетричні оцінки суми рангових місць;
 економетричні оцінки статистичних показни-

ків.
Усі методики передбачають отримання на виході 

інтегрального показника, який і характеризує регіон у 
підсумковому рейтингу.

Найбільш поширеними є експертні бальні оцінки 
на основі макроекономічних або багатофакторних. За-
стосування більшості експертних методик вимагає про-
ведення трудомістких і дорогих процедур, пов’язаних 
з опитуванням експертів. Водночас немає можливості 
підтвердити об’єктивність отриманих результатів через 
відсутність в методиці критерію достовірності, котрий 
би був об’єктивним за своєю природою. 

Група економетричних методик не є настільки по-
пулярною, оскільки спочатку вони розроблялися для 
визначення привабливості (активності або конкуренто-
спроможності) окремих галузей і підприємств. Однак по-
ступова їх адаптація та вдосконалення дозволяє отриму-
вати непогані результати. У цілому ці методики викори-
стовують макроекономічні показники у своїх рейтингах. 

На даний момент найбільш простим і об’єктивним 
є підхід, заснований на економетричній оцінці 
статистичних даних із застосуванням елементів 

методу реалізації інвестиційної привабливості з подаль-
шим коректуванням результатів на основі експертних 
оцінок. Також для більшої об’єктивності, достовірності 
та адекватності одержуваних результатів, на наш по-
гляд, крім «моментальних» розрахунків за минулий рік, 
доцільно проводити розрахунок у динаміці, як мінімум, 
за п’ятирічний період. 

Матвієнко П. В. запропонував методичний під-
хід до оцінки інвестиційного потенціалу, адаптований 
до наявного обсягу офіційної статистичної інформації. 
Згідно з даною розробкою пропонується використову-
вати набір із шести груп факторів, що включають 14 по-
казників [13, с. 67]:

1) економічний розвиток: валовий регіональний 
продукт і обсяг експорту на одну особу, кількість під-
приємств та організацій на 10 тис. населення;

2) інвестиційна діяльність: інвестиції в основний 
капітал та прямі іноземні інвестиції на одну особу;

3) фінансовий потенціал: вимоги банків за креди-
тами, наданими в економіку країни на одну особу; кіль-
кість банківських установ на 100 тис. населення;

4) трудовий потенціал: співвідношення населен-
ня працездатного віку до загальної кількості населення, 
співвідношення молодшого за працездатний вік насе-
лення до загальної кількості населення, кількість наро-
джених на 1 тис. наявного населення;

5) споживчий потенціал: рівень доходів населення 
та обсяг депозитів на 1 особу;

6) інноваційний потенціал: обсяг науково-техніч-
них робіт, кількість осіб з вищою освітою на 1 тис. на-
селення.
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У праці [14, с. 155–156] пропонується підхід до 
оцінки інвестиційного потенціалу регіону на основі си-
стеми показників, які згруповано відповідно до ключо-
вих чинників, а саме: виробничих, макроекономічних, 
експортних, ресурсно-сировинних, інвестиційних, інно-
ваційних, трудових, соціальних, інфраструктурних, спо-
живчих та екологічних.

Актуальною, затребуваною та перспективною, на 
наш погляд, є методика Зайцева В. В. [15]. Вона полягає 
в кількісній оцінці потенціалу районів, що передбачає 
проведення послідовності процедур з відбору вихідних 
показників, розрахунку інтегрального показника по 
кожному району, розрахунку інтегральних показників 
за основними видами діяльності в межах кожного ра-
йону, ранжуванні районів, якісній оцінці потенціалу та 
підсумкового коригування показників з ранжуванням 
територіальних систем регіону на основі кількісної та 
якісної оцінок їх інвестиційного потенціалу.

Також цікавою є методика запропонована М. П. Бут- 
ко, відповідно до якої сукупний інвестиційний потенціал 
регіону являє собою суму внутрішнього інвестиційного 
потенціалу, прямих іноземних інвестицій та інвестицій-
них залучень ресурсів з інших регіонів України [16].

Ураховуючи численні позитивні наукові резуль-
тати, отримані авторами розглянутих методик,  
а також результати самостійно проведених по-

шуків, можна конкретизувати основні чинники, котрі 
слід враховувати в процесі розгляду інвестиційного 
клімату та інвестиційного потенціалу регіону як об’єкти 
моделювання. 

По-перше, необхідним є визначення мети та кон-
кретних задач моделювання даних характеристик роз-
витку територіальних систем, оскільки мета моделю-
вання дозволяє визначати тип економіко-математичних 
моделей, котрі будуть використані для вирішення по-
ставлених задач.

По-друге, слід провести ідентифікацію об’єкта (си-
стеми) моделювання із середовища аналізу з окреслен-
ням меж такої системи, ключових підсистем, елементів 
та системоутворюючих факторів.

По-третє, слід чітко визначитися, яка інформація 
повинна фіксуватися на вході моделі, а яка на виході та 
якими є особливості перетворення цієї інформації все-
редині моделі об’єкта.

Також за результатами проведеного системного 
аналізу процесів розвитку територіальних систем, які ви-
значають особливості формування інвестиційного кліма-
ту та рівень ефективності використання інвестиційного 
потенціалу регіонів України, було ідентифіковано влас-
тивості соціально-економічних систем, які необхідно 
враховувати в процесі аналізу інвестиційного клімату та 
інвестиційного потенціалу як об’єкти моделювання:
 емерджентність як вищий прояв цілісності си-

стеми інвестування;
 динамічність інвестиційних процесів, що поля-

гає у зміні параметрів та структури соціально-
економічних систем під впливом зовнішніх та 
внутрішніх факторів;

 стохастичний характер соціальних та економіч-
них явищ і процесів, що визначає імовірнісний 
характер ефективності інвестиційних операцій 
та ефективності використання інвестиційного 
потенціалу регіонів України;

 закономірності щодо формування інвестицій-
ного клімату та підвищення ефективності ви-
користання інвестиційного потенціалу регіону 
проявляються тільки за наявності достатньої 
кількості спостережень;

 неможливість абстрагування соціальних та еко-
номічних процесів, які визначають особливості 
формування інвестиційного клімату від зо-
внішнього середовища та спостереження їх в 
чистому вигляді.

Зважаючи на отримані результати в праці [17],  
а також самостійно проведені пошуки, можна 
ідентифікувати основні вимоги до формування 

інформаційної бази економіко-математичного моделю-
вання процесів оцінки та аналізу інвестиційного кліма-
ту та інвестиційного потенціалу регіону:

1. Відповідність інформації таким критеріям:
 інформативність (слід проводити відбір таких 

показників, що несуть в собі певний економіч-
ний зміст, не спотворений існуванням функціо-
нальних або близьких до них залежностей між 
ними та можуть бути інтерпретовані відповідно 
до завдань дослідження інвестиційного клімату 
та інвестиційного потенціалу);

 порівнянність (розрахунок значень показників 
слід проводити лише на основі одновимірних 
або порівнянних величин);

 системність (показники, відібрані для викорис-
тання у моделі, повинні давати цілісну характе-
ристику соціо-еколого-економічного розвитку 
регіону, охоплюючи всі напрями та параметри 
інвестиційної діяльності);

 достовірність або відповідність дійсності;
 необхідна, але достатня кількість показників 

(використання показників, що відповідають 
цілям дослідження, уникаючи при цьому їх ду-
блювання); 

 несуперечливість та обґрунтованість (відмова 
від використання обернених показників, а та-
кож включення до аналізу не лише первинних 
даних, а й показників, розрахованих на основі 
математико-статистичних розрахунків).

2. Відповідність показників таким вимогам (для 
забезпечення порівнюваності ознак спостережень у 
просторі та часі):
 однаковий ступінь агрегування;
 однакова структура одиниць сукупності;
 одні й ті самі методи розрахунку показників у 

часі;
 однакова періодичність обліку окремих змін-

них;
 порівняльні ціни та інші однакові економічні 

умови.
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Як перспективні напрями розвитку обраного на-
пряму досліджень можна виокремити такі:
 розробка методики проведення системного 

аналізу інвестиційної діяльності в розрізі регіо-
нів України з обов’язковою ідентифікацією та 
аналізом множини системоутворюючих фак-
торів такої діяльності та забезпечення інвести-
ційної безпеки;

 моніторинг та формалізація ключових чинни-
ків, котрі визначають особливості та тенденції 
формування інвестиційного клімату та інвести-
ційного потенціалу регіонів України;

 розробка інструментарію для проведення комп-
лексної оцінки впливу змін у розвитку інвести-
ційного клімату та ефективності викори стання 
інвестиційного потенціалу регіону в економіч-
ному, соціальному та екологічному вимірах ре-
гіонального розвитку.

ВИСНОВКИ
Головною рисою місцевого соціального та еконо-

мічного розвитку є акцентування уваги на ендогенній 
складовій розвитку, що передбачає використання потен-
ціалу місцевих ресурсів для створення нових можливо-
стей працевлаштування населення територіальної сис-
теми та стимулювання нових видів економічної діяльно-
сті. Іншими словами, завдання територіальних громад та 
органів влади полягає у формуванні сприятливого інве-
стиційного клімату регіону, нарощування інвестиційного 
потенціалу регіонів України та підвищення ефективності 
його використання. Ефективне вирішення таких завдань 
є можливим лише за умови застосування адекватних су-
часним умовам методик оцінки інвестиційного клімату 
та інвестиційного потенціалу, а також інших ключових 
характеристик інвестиційної діяльності на регіональ-
ному рівні. Своєчасне застосування подібних методик, 
котрі ґрунтуються на економіко-математичних методах 
і моделях, дозволить уникнути суб’єктивізму в процесі 
прийняття інвестиційних рішень і суттєво підвищить 
ефективність використання інвестиційного клімату та 
інвестиційного потенціалу регіонів України.                   
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