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ВСТУП 

 

 

Актуальність теми. В умовах асоціації з ЄС Україна зацікавлена в залу-

ченні якомога більших обсягів іноземного капіталу та інвестицій вітчизняних ін-

весторів. Існує об’єктивна необхідність у розробленні такого методичного підхо-

ду до оцінювання інвестиційної привабливості її регіонів, який би належним чи-

ном задовольняв потреби та інтереси зовнішніх інвесторів, був для них зрозумі-

лим, а також надавав вичерпну інформацію для внутрішніх користувачів.  

Регіональний аспект оцінювання інвестиційної привабливості територій 

має значне поширення у світовій практиці. Дослідження економічного розвитку 

окремих регіонів ведуться в багатьох країнах світу. У США регулярно публі-

кують індекси, що характеризують рейтинги штатів за певними критеріями і 

мають різну спрямованість: політичну, економічну, екологічну. Різноманітні 

консалтингові компанії та економічні видання систематично відстежують інфо-

рмацію про стан національних і регіональних інвестиційних комплексів на ос-

нові публічних джерел та рейтингів інвестиційної привабливості регіонів, які 

постійно презентують Standard & Poor’s, Moody’s Іnvestors Servіce і Fіtch IBCA.  

Теоретичним проблемам інвестиційної привабливості регіонів присвяче-

но праці таких учених, як Г. Александер, В. Базилевич, О. Балацький, 

Дж. Бейли, І. Бланк, В. Вітлінський, В. Геєць, Г. Голубова, В. Гриньова, 

А. Гордон, Дж. Даннінг, А. Дука, І. Заблодська, В. Захожай, С. Іщук, Н. Ковтун, 

Т. Кулінич, П. Матвієнко, І. Мойсеєнко, С. Петровська, М. Портер, 

А. Стрікланд, Дж. Томпсон, Т. Уманець, У. Шарп та ін. [7, 12, 13, 37, 45, 53, 57, 

64, 96, 106, 114, 115, 196, 197, 210, 224, 225, 233].  

Методологічні засади статистичного дослідження викладені у роботах 

З. Бараник, Т. Бондарук, С. Герасименка, А. Головача, А. Єріної, О. Кулинича, 

Р. Кулинича, І. Манцурова, Л. Момотюк, Р. Моторина, В. Мхитаряна, 

О. Осауленка, В. Попової, О. Черняка, В. Швеця, Ю. Цаль-Цалка та ін. [9, 32, 

48–51, 56, 57, 69, 70, 94, 95, 103, 104, 116, 129, 152, 174, 179, 212, 207], предста-
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влені в них економіко-статистичні методи є базою для статистичного оціню-

вання будь-яких соціально-економічних явищ і процесів. 

Незважаючи на значний обсяг публікацій, присвячених дослідженню інвес-

тиційної привабливості регіонів, недостатньо розробленими залишаються питан-

ня системного оцінювання регіональних чинників, а також використання статис-

тичного інструментарію аналізу та узгодження кількісної та якісної складових 

моделі оцінювання інвестиційної привабливості регіонів України. З цих позицій 

до теперішнього часу фактично незадіяним залишався апарат нечіткої логіки. 

Методи нечіткої логіки почали застосовуватися в економіці наприкінці 70-х 

років минулого століття. Величезний внесок у розвиток цього наукового напряму 

здійснили А. Алтунін, В. Бочарніков, А. Матвійчук, О. Недосєкін, О. Ротштейн, 

С. Свєшніков, С. Штовба та ін. [3, 17–20, 107, 119–121, 160–162, 214, 215]. 

Таким чином, актуальність теми дослідження зумовлена необхідністю удо-

сконалення методології статистичного оцінювання інвестиційної привабливості 

регіонів України та виявлення основних чинників формування її рівня з метою ус-

пішного розроблення та впровадження програм регіонального розвитку. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисерта-

ційна робота виконана в рамках науково-дослідної роботи кафедри економічної 

теорії та економічних методів управління Харківського національного універси-

тету імені В. Н. Каразіна за темою “Взаємодія фінансового і реального секторів 

економіки в умовах глобалізації” (номер державної реєстрації 0110U000588). 

Внесок автора полягає в удосконаленні концептуальних положень комплексної 

регіональної диференціації і ранжування регіонів України за рівнем інвестицій-

ної привабливості. 

У межах наукової теми “Актуальні траєкторії інформаційної економіки: ім-

ператив стійкої динаміки глобального господарства” (номер державної реєстрації 

0114U000125) кафедри міжнародної економіки та світового господарства Харків-

ського національного університету імені. В. Н. Каразіна автором удосконалено 

методичні засади статистичного оцінювання потенціалу інвестиційної привабли-

вості регіонів України. 
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Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є обґрунту-

вання теоретико-методологічних положень та інструментарію статистичного 

аналізу інвестиційної привабливості регіонів і статистичне оцінювання законо-

мірностей її формування в Україні. 

Реалізація поставленої мети досягається через послідовне вирішення та-

ких завдань теоретичного і практичного характеру: 

– на основі глибокого вивчення зарубіжних та вітчизняних літературних 

джерел і наукових підходів розкрити сутність поняття “інвестиційна привабли-

вість регіону” як об’єкта статистичного оцінювання; 

– проаналізувати інформаційно-аналітичне забезпечення та методологі-

чну базу статистичного визначення інвестиційної привабливості територій, 

окреслити напрями статистичного оцінювання інвестиційної привабливості 

регіонів України;  

– оцінити диференціацію регіонів України за рівнем інвестиційної 

привабливості; 

– визначити ключові чинники інвестиційної привабливості територій на 

основі узагальнення існуючих методичних підходів та оцінити спільний вплив 

виділених чинників на рівень інвестиційної привабливості регіонів України; 

– удосконалити теоретико-методологічні засади побудови системи стати-

стичних показників оцінювання інвестиційної привабливості регіонів відповід-

но до виділених чинників; 

– удосконалити методичні підходи до побудови частинних та інтеграль-

них оцінок інвестиційної привабливості регіонів України на основі комплекс-

ного використання сучасних методів (багатовимірного групування, рейтингово-

го оцінювання й ранжування) і сформованої системи статистичних показників; 

– адаптувати міжнародну методику розрахунку територіальних індексів 

потенціалу та ефективності інвестування, що розроблена Конференцією ООН з 

торгівлі та розвитку (UNCTAD), до специфіки формування регіональних інвес-

тиційних ринків в Україні; 

– розробити методичний підхід до статистичного оцінювання інвести-
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ційної привабливості регіонів із використанням апарату нечіткої логіки та 

адаптувати його до національних умов у процесі нечіткого моделювання для 

забезпечення комплексного використання кількісних і якісних показників за 

умов невизначеності. 

Об’єктом дослідження є процес формування інвестиційної привабливос-

ті регіонів України. 

Предметом дослідження є теоретико-методологічні засади статистично-

го оцінювання інвестиційної привабливості регіонів. 

Методи дослідження. Для досягнення поставленої мети використано зага-

льнонаукові та спеціальні методи наукового пізнання: теоретичне узагальнення 

(для визначення теоретичних основ і напрямів дослідження); аналіз, синтез, абс-

тракція та формальна логіка (для визначення й уточнення економічної суті та 

змісту понятійного апарату); системний підхід, логічне моделювання – для вияв-

лення чинників та класифікації статистичних показників інвестиційної приваб-

ливості регіонів; порівняння, групування (для опрацювання статистичних да-

них); таблично-графічний (для ілюстрування явищ, процесів і закономірностей, 

що досліджуються); економіко-статистичні методи, а саме: багатовимірні серед-

ні, аналітичне групування, індексний, кластерний аналіз, ранжування, аналіз ря-

дів розподілу; апарат нечіткої логіки (для оцінювання інвестиційної привабливо-

сті регіонів України).  

Інформаційною базою дослідження є Закони України, постанови Кабінету 

Міністрів України, офіційна статистична інформація та методичні матеріали 

Державної служби статистики України, Головного управління статистики у Хар-

ківській області, інших країн і міжнародних організацій, наукові праці зарубіж-

них і вітчизняних учених, власні розрахунки, експертні оцінки та ін. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в обґрунтуванні тео-

ретико-методологічних засад та інструментарію статистичного оцінювання  ін-

вестиційної привабливості регіонів України, вдосконаленні статистичного за-

безпечення управлінських рішень щодо ефективного залучення інвестицій в 

економіку країни на регіональному та місцевому рівнях. 
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Найбільш вагомими теоретичними та практичними результатами, що ха-

рактеризують наукову новизну та особистий внесок автора, є такі: 

удосконалено: 

– методологічні засади статистичного аналізу інвестиційної привабливос-

ті територій за рахунок визначення напрямів та послідовності її статистичного 

оцінювання, що уможливило формування адекватного методичного забезпе-

чення оцінювання інвестиційної привабливості регіонів України; 

– систему статистичних показників оцінювання інвестиційної привабли-

вості регіонів шляхом її раціоналізації на основі методу канонічних кореляцій, 

виокремлення окремих блоків показників, адаптованих до наявних джерел ін-

формації, формування дворівневої системи індикаторів відповідно до виділених 

чинників інвестиційної привабливості, що забезпечило можливість отримання її 

обґрунтованих оцінок для територіальних одиниць в Україні на регіональному 

та місцевому рівнях; 

– методичний підхід до статистичного оцінювання інвестиційної при-

вабливості регіонів на основі нечіткої логіки шляхом побудови інтегральної 

багаторівневої інформаційної системи та формування нечіткої бази знань для 

національних умов, що уможливило комплексне використання не тільки кі-

лькісних, але й якісних показників (зокрема, лінгвістичних змінних – приро-

дно-ландшафтного туристичного потенціалу та національної самосвідомості 

населення); 

– визначення частинних та інтегральних оцінок інвестиційної привабливо-

сті регіонів за допомогою багатовимірного групування, рейтингового оцінюван-

ня й ранжування, що дозволило вдосконалити статистичне забезпечення управ-

ління пропорційним розвитком економіки України на регіональному рівні; 

– методичні засади розрахунку територіальних індексів потенціалу та 

ефективності інвестування на основі адаптованої міжнародної методики, яка 

використовується Конференцією ООН з торгівлі та розвитку (UNCTAD), що 

дало змогу оцінити інвестиційну привабливість з урахуванням масштабів еко-

номіки регіону та здійснити ранжування регіонів; 
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набули подальшого розвитку: 

– трактування сутності поняття “інвестиційна привабливість регіонів”, 

зміст якого, окрім традиційного розуміння як інтегральної характеристики пе-

реваг та недоліків об’єктів інвестування, розширено шляхом деталізації впливу 

тих регіональних чинників, які визначаються з урахуванням інвестиційних мо-

тивів різних інвесторів, що дало можливість розкрити особливості процесів фо-

рмування інвестиційної привабливості як об’єкта статистичного оцінювання; 

– методичний підхід до оцінювання ступеня концентрації інвестицій в ре-

гіональному розрізі на основі використання індексу Херфіндаля – Хіршмана 

(HHI), що дозволило оцінити диференціацію регіонів України за рівнем інвес-

тиційної привабливості;  

– аналітичний підхід до визначення спільного впливу різних чинників ін-

вестиційної привабливості шляхом побудови інформаційних матриць кварти-

льного розподілу досліджуваних територіальних одиниць в Україні на регіона-

льному та місцевому рівнях, що уможливило наочне представлення їх розподі-

лу за парами чинників інвестиційної привабливості, суттєвими для конкретних 

інвесторів. 

Практичне значення одержаних результатів визначається тим, що 

отримані висновки та рекомендації придатні до використання органами держа-

вної статистики та виконавчої влади й місцевого самоврядування у практичній 

діяльності, інвесторами – при виборі напрямів інвестування в регіональному 

розрізі, а також у навчальному процесі у вищих навчальних закладах.  

Методичні рекомендації щодо розрахунку індексів потенціалу інвести-

ційної привабливості використані Департаментом економіки і міжнародних 

відносин Харківської обласної державної адміністрації під час розробки Стра-

тегії розвитку регіону на період до 2020 року, а саме, знайшли своє відобра-

ження у розділі 2 “Оцінка потенціалу соціально-економічного розвитку облас-

ті”, параграф 2.2.2 “Інвестиції” (довідка № 06–24/1880/1 від 28.04.2015 р.).  

Практичне значення результатів дослідження підтверджується їх викори-

станням в аналітичній роботі Головного управління статистики у Харківській 
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області в ході підготовки аналітичних записок з питань оцінювання рівня та до-

слідження тенденцій інвестування регіону (акт про впровадження від 29.04. 

2015 р.), у діяльності ТОВ “Шольц Ресайклінг Харків” при розробленні заходів 

щодо забезпечення виробничої стабільності та ефективного функціонування 

підприємства (акт № 313/4 від 15. 04. 2015 р.), а також у навчальному процесі у 

Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна при викладанні 

дисциплін “Методологія регіональних статистичних досліджень”, “Статистичне 

моделювання та прогнозування”, “Статистичний аналіз нечислової інформації” 

(акт від 21.04. 2015 р.).  

Апробація результатів дослідження. Основні результати виконаного 

дослідження, висновки і рекомендації представлено на 5 наукових конферен-

ціях: Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів, аспірантів і 

молодих вчених “Глобальні та локальні проблеми соціально-економічного 

розвитку: нові виклики та рішення” (Харків, 2012 р.); Всеукраїнській науково-

практичній конференції “Статистична оцінка соціально-економічного розвит-

ку” (Хмельницький, 2012 р.); Міжнародній науково-практичній конференції з 

нагоди Дня працівників статистики “Система державної статистики в Україні: 

сучасний стан, проблеми та перспективи” (Київ, 2013 р.), Всеукраїнській нау-

ковій конференції студентів, аспірантів і молодих учених “Сучасні вектори 

економічного розвитку” (Харків, 2014 р.), Всеукраїнській науковій конферен-

ції студентів, аспірантів і молодих учених “Проблеми та тенденції соціально-

економічного розвитку” (Харків, 2015 р.). 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є закінченою, самостійно ви-

конаною науковою працею, що відображає авторський підхід до методології 

статистичного оцінювання інвестиційної привабливості регіонів України. На-

укові результати, висновки та рекомендації, що виносяться на захист, одержа-

ні автором особисто. З наукових праць, опублікованих у співавторстві, у  

дисертації використані лише ті ідеї, положення і розробки, які є особистим  

доробком автора. 
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Публікації. Основні положення і результати дисертаційної роботи опублі-

ковано у 12 наукових працях загальним обсягом 5,75 друк. арк., з яких особисто 

автору належить 5,53 друк. арк., у тому числі 7 статей – у фахових наукових ви-

даннях України, з них 1 стаття – у виданні, що включено до міжнародних науко-

метричних баз даних, та 5 – у тезах доповідей на конференціях. 

Структура і обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох роз-

ділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. Основний зміст викла-

дено на 163 сторінках друкованого тексту. Список використаних джерел нара-

ховує 259 найменувань та розміщений на 28 сторінках. Робота містить 52 таб-

лиці, 24 рисунки, 8 додатків. Обсяг додатків складає 69 сторінок. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ СТАТИСТИЧНОГО  

ОЦІНЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ  

РЕГІОНІВ УКРАЇНИ 

 

 

1.1. Сутність інвестицій та інвестиційної привабливості 

 

 

В сучасній економічній, науковій, навчальній, довідковій та періодичній 

літературі наводяться різні судження, визначення щодо тлумачення категорії 

“інвестиції” (табл. 1.1), “інвестиційна привабливість” (табл. 1.2) та “інвестицій-

на привабливість регіону”  (табл. 1.3).  

Таблиця 1.1 

Підходи до трактування поняття “інвестиції”  (“Investment”) 

№ 

з/п 
Визначення Автор, джерело 

1 2 3 

1 всі види майнових та інтелектуальних ціннос-

тей, що вкладаються в об’єкти підприємницько-

го й іншого видів діяльності для одержання 

прибутку чи досягнення визначених соціальних 

ефектів 

Алібекова К. В. Інвести-

ційна привабливість під-

приємства [2, с. 7] 

2 довгострокове вкладення коштів (капіталу), 

майнових і матеріальних цінностей у різні галузі 

економки, в об’єкти підприємницької й іншої 

діяльності з метою в майбутньому отримати 

прибуток або досягти соціального ефекту 

Алтунин А. Е., Сему-

хин М. В. Модели и алго-

ритмы принятия решений 

в нечетких условиях [3] 

3 такий спосіб розміщення капіталу, якій повинен 

забезпечити збереження або зростання вартості 

капіталу і принести додатну величину доходу 

Бланк І. О. [12, 13] 
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Продовження табл. 1.1 

1 2 3 

4 вкладення капіталу та інтелектуальних ціннос-

тей в об’єкти підприємницької діяльності з ме-

тою забезпечення максимальної результативно-

сті в майбутньому, тобто відтворення на розши-

реній основі або забезпечення виконання інших 

соціально-економічних цілей  

Бондар В. С. Підходи 

щодо визначення еконо-

мічної сутності терміна 

“інвестиції”  [14, с. 25] 

5 майнові та інтелектуальні цінності, які вклада-

ють в об’єкти підприємницької діяльності з ме-

тою одержання доходу (прибутку) або досяг-

нення іншого корисного ефекту 

Бочаров В. В. Инвести-

ции [21, с. 19] 

6 всі види майнових й інтелектуальних цінностей, 

що вкладаються в об’єкти різних видів діяльнос-

ті, в результаті якої утворюється дохід (прибу-

ток) або досягається соціальний ефект  

Закон України “Про інвес-

тиційну діяльність”  [148] 

7 фінансові кошти, що витрачаються на будівниц-

тво нових і реконструкцію, розширення і техні-

чне переоснащення діючих підприємств, на жи-

тлове, комунальне і культурно-побутове будів-

ництво 

Лопатников Л. И. Эконо-

мико-математический 

словарь: Словарь совре-

менной экономической 

науки [98, с. 120] 

8 витрати на виробництво та накопичення засобів 

виробництва і зростання матеріальних запасів 

Макконнелл К. Р., 

Брю C. Л. Экономикс [100] 

9 частина ВВП, яка не була спожита в поточному 

періоді, а забезпечила приріст капіталу в еконо-

міці (с. 3) 

10 придбання реальних або фінансових активів... 

метою якого є отримання майбутніх вигод (с. 4) 

Мертенс А. В. Инвести-

ции: Курс лекций по  

современной финансовой 

теории [109] 

11 господарські операції, які передбачають при-

дбання основних засобів, нематеріальних акти-

вів, корпоративних прав та/або цінних паперів в 

обмін на кошти або майно 

Податковий кодекс Укра-

їни [138] 
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Продовження табл. 1.1 

1 2 3 

12 довгострокові вкладення на надбання основних 

фондів і оборотних засобів в процесі господар-

ської діяльності 

Ратошнюк Т. М. Інвести-

ційна привабливість аг-

рарної сфери [153, с. 89] 

13 соціально-економічна категорія, що виражає ві-

дносини в процесі вкладення певних активів у 

грошовій, матеріальній та інших формах з ме-

тою розвитку і зміцнення продуктивних сил 

суб’єкта, споживання яких дасть можливість 

одержати вигоду їх власнику 

Скупейко В. Теоретичні 

засади та зміст поняття 

інвестицій [167, с. 91] 

14 потік витрат, призначених для виробництва 

благ, а не для безпосереднього споживання  

Словарь современной 

экономической теории 

Макмиллана [169, с. 257]  

15 спосіб переміщення капіталу, який повинен за-

безпечити збереження або зростання вартості 

капіталу та приносити позитивну величину при-

бутку (доходу), або досягати соціального, еко-

логічного та економічного ефекту 

Ткаченко А. М. Економі-

чна сутність інвестицій 

[193, с. 102] 

16 поточне вкладення різноманітних ресурсів, 

включаючи грошові, з метою отримання вигод у 

майбутньому 

Теплова Т. В. Инвести-

ции [190, с. 16] 

17 всі види грошових, майнових та інтелектуаль-

них цінностей, що вкладаються в реальні та фі-

нансові активи з метою отримання прибутку 

(доходу) 

Федорук Л. В. Понятій-

ний апарат банківських 

інвестицій [200, с. 549] 

18 відмова від певної цінності зараз за (можливо не 

визначену) цінність в майбутньому 

Шарп У. Ф. Инвестиции 

[210, с. 979] 

Джерело: складено автором за [2, 3, 12, 13, 14, 21, 98, 100, 109, 138, 148, 

153, 167, 169, 190, 193, 200, 210] 
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На думку І. Бланка [12, 13] поняття “інвестиції” та “капітальні вкладення” 

не є тотожними, останнє передбачає вкладення капіталу лише у відтворення 

основних засобів. Разом із тим, інвестиції можуть здійснюватися і в оборотні 

активи, і в різні фінансові інструменти. 

Інвестиції – вкладення в основний та оборотний капітал із метою отри-

мання доходу. Інвестиції в матеріальні активи – вкладення в рухоме та нерухо-

ме майно (землю, будівлі, обладнання та ін.). Інвестиції у фінансові активи – 

вкладення в цінні папери, банківські рахунки та інші фінансові інструменти. 

Інвестиції – витрати на виробництво та накопичення засобів виробництва 

і зростання матеріальних запасів [100]. 

Інвестиції передбачають заощадження, але не всі заощадження стають ін-

вестиціями, а тільки ті, які прямо чи непрямо використовуються для розширен-

ня виробництва, маючи на меті отримання доходу в майбутньому [71].  

Приріст капіталу в результаті його інвестування є компенсацією за ризик 

втрат від інфляції та неодержання процентів від банківських вкладень капіталу 

[198, 199]. 

Інвестиції – це всі види майнових та інтелектуальних цінностей, які вкла-

дають в об’єкти підприємницької діяльності, завдяки чому створюються прибу-

ток (дохід) чи досягається соціальний ефект [57]. 

Інвестиції на макрорівні – це збільшення обсягу капіталу, що функціонує 

в економічній системі, тобто збільшення пропозиції виробничих ресурсів, що 

здійснюється людьми. 

Деякі автори обмежують поняття інвестицій лише довгостроковими вкла-

деннями коштів (наприклад, вкладення в акції інституціональних інвесторів, 

капітальні вкладення). Разом із тим, інвестиції можуть носити і короткостроко-

вий характер (наприклад, вкладення в облігації, депозитні сертифікати з пері-

одом обороту до одного року). 

Ефективність інвестицій, в основному, визначається дієвістю законодав-

чої й економічної систем керування інвестиційною діяльністю, які повинні ба-
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зуватися на економічній основі [29]. Учасники інвестиційної діяльності повинні 

бути зацікавлені в здійсненні того або іншого проекту. 

Інвестиційна діяльність – придбання та реалізація тих необоротних акти-

вів, а також тих фінансових інвестицій, які не є складовою частиною еквівален-

тів грошових коштів [57]. 

Інвестиції в об’єкти підприємницької діяльності здійснюються в різних 

формах та класифікуються за певними ознаками.  

Інвестиції забезпечують динамічний розвиток підприємства і вирішують 

такі завдання: розширення власної підприємницької діяльності через накопи-

чення фінансових та матеріальних ресурсів; придбання нових підприємств; ди-

версифікація внаслідок освоєння нових галузей бізнесу. 

Інвестиційна діяльність тісно пов’язана з ринком інвестицій і ринком ін-

вестиційних товарів.  

У міжнародній практиці термін “інвестування” часто ототожнюється з 

придбанням цінних паперів (акцій, облігацій).  

Інвестування як процес (інвестиційний процес) – це складний комплекс 

робіт, який включає такі основні фази: визначення об’єкта інвестування, залу-

чення фінансових коштів, здійснення контролю за їх використанням [123]. 

Інвестувати – означає розлучитися з грошима сьогодні задля отримання 

більшої їх суми в майбутньому [210]. На думку Шарпа У., з цим процесом 

пов’язані два фактора – час та ризик.  

На думку Мойсеєнко І. А., з цим процесом пов’язані три основні чинни-

ки: час, ризик і величина очікуваного прибутку. У деяких випадках найважли-

вішим чинником виступає час, наприклад, для державних облігацій. У інших 

ситуаціях головним є ризик, наприклад, для опціонів на купівлю звичайних ак-

цій. У ряді випадків істотними є обидва ці чинники (наприклад, для купівлі 

звичайних акцій) або всі три чинники (наприклад, для вкладення капіталу у ве-

нчурні підприємства) [114, 115]. 

Підходи до трактування поняття “інвестиційна привабливість”  наведені в 

табл. 1.2. 
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Таблиця 1.2 

Підходи до трактування поняття “інвестиційна привабливість”  

№ 
з/п 

Визначення Автор, джерело 

1 2 3 
1 наявність певних умов інвестування, які впли-

вають на цілі інвестора і визначають його вибір 

при розгляді об’єктів інвестування 

Бурцева Т. А. Метдология 

статистического исследо-

вания инвестиционной 

привлекательности регио-

на и результативности ре-

ализации его инвестици-

онной политики [23, с. 15] 

2 сукупність факторів, що характеризують об’єкт 

інвестування (країну, регіон, галузь, підприємст-

во, проект) з позиції задоволення інтересів інвес-

тора та забезпечення ефективності інвестицій на 

конкретну дату, що поєднує наявні підходи в час-

тині мети, об’єкта інвестування та факторів, які 

визначають його привабливість 

Гриньова В. М.  

Інвестування: підручник 

[37] 

3 сукупність економічних, технічних, експлуата-

ційних показників проекту, що визначають мож-

ливість отримання максимального комплексного 

ефекту від упровадження проекту за мінімаль-

них ризиків економічного, екологічного, техніч-

ного та організаційного характеру 

Джеджула В. В. Економі-

чна сутність інтегральної 

інвестиційної привабли-

вості енергозбережуваль-

них заходів [43, с. 91] 

4 інтегральна характеристика окремих елементів, як 

об’єктів майбутнього інвестування з позиції перспе-

ктивності їх подальшого функціонування і розвитку 

Дука А. П. Теорія та прак-

тика інвестиційної діяль-

ності. Інвестування [45] 

5 узагальнююча характеристика окремих напрямів 

і об’єктів з позиції конкретного інвестора 

Захожай В., Кіт М. Стати-

стика інвестиційної дія-

льності [57] 

6 характеристика доцільності щодо інвестування в 

термінах здійснення інвестиційної діяльності з 

максимальним ефектом за мінімальних витрат 

Кулініч Т. В. Оцінювання 

та регулювання інвести-

ційної привабливості ви-

робничо-господарських 

структур [96] 
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Продовження табл. 1.2 

1 2 3 

7 наявність таких умов інвестування, які вплива-

ють на переваги інвестора у виборі того чи іншо-

го об’єкта інвестування 

Колмыкова Т. С. Инвес-

тиционный анализ [72, 

с. 158] 

8 рівень задоволення фінансових, виробничих, ор-

ганізаційних та інших вимог чи інтересів інвес-

тора щодо конкретного об’єкта, яке може визна-

чатися чи оцінюватися значеннями відповідних 

показників, у тому числі інтегральної оцінки 

Момот Т. В. Інвестиційна 

привабливість акціонер-

ного товариства: удоско-

налення сучасних мето-

дик оцінки [117] 

9 інтегральний показник, що містить сукупність 

певних об’єктивних і суб’єктивних умов, переваг 

і недоліків об’єктів інвестування, які визначають 

доцільність та ефективність здійснення інвесту-

вання, враховуючи поточний стан і можливі пер-

спективи, а також відображають переваги конк-

ретного інвестора або групи інвесторів 

Мошкіна Д. А.  

Інвестиційна привабли-

вість як складова стратегії 

розвитку регіону [118, 

с. 21] 

10 узагальнена характеристика переваг і недоліків 

об’єкта інвестування, … це індикатор, показання 

якого дозволяють зробити висновки потенційним 

інвесторам про необхідність і доцільність вкла-

дення фінансових засобів саме в даний об’єкт 

Носова О. В. Оцінка інве-

стиційної привабливості 

України: основні підходи 

[121] 

11 інтегрована характеристика переваг і недоліків 

об’єктів інвестування, котрі в сукупності обумо-

влюють можливість та доцільність здійснення 

інвестицій на певній території в поточному і пе-

рспективному періодах, що визначається з ура-

хуванням мотивації різних груп інвесторів 

Оніщенко О. А. Аналіз 

підходів щодо оцінки ін-

вестиційної привабливос-

ті територій [123, с. 73] 

12 системна сукупність перспективних можливос-

тей укладення коштів з метою отримання еконо-

мічних вигід у майбутньому як наслідок резуль-

татів минулої господарської діяльності потен-

ційного об’єкта інвестування, суб’єктивно оці-

нювана інвестором 

Пилипенко О. І. Інтерпре-

тація поняття “інвести-

ційна привабливість”  

на різних рівнях економі-

чної системи [134, с. 31] 
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Продовження табл. 1.2 

1 2 3 
12 сукупність інвестиційно-привабливих ознак 

об’єкта інвестування (країна, регіон, галузь, під-

приємство), заснованих на аналітичних і прогно-

зних даних, які відображають рівень ризику і до-

ходності здійснюваних інвестицій 

Рилєєв С. В. Інвестиційна 

привабливість: види та 

підходи до її оцінки [157, 

с. 167] 

13 надійне і своєчасне досягнення цілей інвестора 

на основі економічних результатів діяльності 

виробництва, у яке здійснюються інвестиції. Ін-

вестиційна привабливість визначається комплек-

сом різноманітних чинників, перелік і вплив 

яких можуть розрізнятися і змінюватися залежно 

як від складу інвесторів, що переслідують різні 

цілі, так і від виробничо-технічних особливостей 

виробництва, що інвестується 

Стеченко Д. М. Розміщен-

ня продуктивних сил і ре-

гіоналістика [186, с. 267] 

14 інтегральна характеристика з точки зору наявного 

фінансового стану, можливостей розвитку техні-

ко-економічного та організаційного рівня вироб-

ництва, соціальної безпеки та інформаційної за-

безпеченості тощо. Також інвестиційну приваб-

ливість слід визначати як комплекс різноманітних 

факторів, перелік і вага яких може змінюватись в 

залежності від: цілей інвесторів; виробничо-

технічних особливостей підприємства-об’єкта ін-

вестування коштів; економічного розвитку під-

приємства у минулому, на теперішній час, а та-

кож очікуваного у майбутньому 

Черниш С. С. Огляд ме-

тодик аналізу інвестицій-

ної привабливості підпри-

ємства [216, с. 87] 

15 інтегральна оцінка переваг і недоліків об’єктів 

інвестування, сформованих з урахуванням тен-

денцій попереднього розвитку, поточного стану 

та можливих перспектив, котрі визначають мож-

ливість і доцільність здійснення інвестицій у пе-

вний економічний об’єкт 

Чмир О. С. Методичні за-

сади оцінювання інвести-

ційної привабливості га-

лузей (видів економічної 

діяльності) та їх апроба-

ція в Україні [218, с. 45] 

Джерело: складено автором за [23, 37, 43, 45, 57, 72, 96, 117, 118, 121, 

123, 134, 157, 186, 216, 218] 
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Суперечливий статус поняття “інвестиційна привабливість”  значною мі-

рою пояснюється тим, що кожен з учасників процесу інвестування вкладає в ін-

вестиційну привабливість свій зміст та розуміє його по-своєму [139]. 

Головна суть інвестиційної привабливості полягає в реалізації стратегії 

отримання максимального прибутку або іншого ефекту від вкладеного капіталу. 

Замовником проведення оцінки інвестиційної привабливості може бути 

як суб’єкт, так і об’єкт інвестування. Систематизація існуючих підходів до тра-

ктування сутності поняття “інвестиційна привабливість”  дозволила виділити 

два підходи до оцінювання інвестиційної привабливості – з позицій інвестора 

та з позицій суб’єкта інвестування (рис. 1.1) [92]. При цьому, кожний з них пік-

лується про свої цілі, що, в кінцевому результаті, спрямовані на реалізацію мо-

жливостей перерозподілу й споживання капіталу, тобто інвестування [29].  
 

 

Рис. 1.1. Сутність поняття “інвестиційна привабливість” 

Джерело: узагальнено автором за [92] 

 
 
 
 
 
 

Об’єкти інвестування 

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ 

Держава 

Узагальнена характеристика особливостей, переваг і недоліків об’єкта 
інвестування 

Вид економічної діяльності Регіон 

Інституціональна 
одиниця 

Проект 
Адміністративно-територіальна 

одиниця 

Статистичний аналіз чинників інвестиційної привабливості 
Розроблення варіантів вкладення інвестицій з урахуванням  

оцінених чинників інвестиційної привабливості об’єкта  

 Статистичне оцінювання стану та потенціалу об’єкта інвестування  
Розроблення заходів щодо підвищення інвестиційної привабливості 
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Існують різні рівні, на яких може розглядатися інвестиційна привабли-

вість (рис. 1.2):  

– макроекономічний рівень – країна;  

– мезоекономічний рівень – галузь, регіон, адміністративно-

територіальна одиниця (місто, район); 

– мікроекономічний рівень – інституціональна одиниця, проект. 

Для інвестора, що планує інвестування засобів у певне підприємство, до-

цільно проаналізувати стан виду діяльності, за яким воно працює, а також оці-

нити ризик політичної й економічної нестабільності в регіоні та країні, де воно 

розташоване. 

 
Рис. 1.2. Рівні формування інвестиційної привабливості 
Джерело: розроблено автором  
 

Автор дослідження розуміє під оцінюванням інвестиційної привабливо-

сті статистичну процедуру, що дозволяє суб’єктові за допомогою відповідних 

методів та прийомів аналізу кількісно й якісно оцінити чинники, що характе-

ризують об’єкт інвестування (країну, регіон, вид діяльності, підприємство, 

проект) з метою прийняття рішення щодо інвестування. Результатом цього 

процесу може бути визначення агрегатного індикатора інвестиційної приваб-

ливості або рейтингу. 

 

  

Інвестиційна  
привабливість  

проекту 

Інвестиційна привабливість 
інституціональної  

одиниці 

Мікрорівень 

Інвестиційна при-
вабливість 

виду діяльності 
 

Інвестиційна привабливість  
регіону 

Мезорівень 

Інвестиційна привабливість 
України Макрорівень 

Інвестиційна привабливість 
адміністративно-територіальних 
одиниць регіону (міст, районів) 
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Авторські визначення (трактування) поняття “інвестиційна привабливість 

регіону” наведені в табл. 1.3. 

Таблиця 1.3 

Підходи до трактування поняття “інвестиційна привабливість регіону”  

№ 
з/п Визначення Автор, джерело 

1 2 3 

1 відповідність регіону основним цілям інвес-

торів, що полягають у прибутковості, безри-

зиковості та ліквідності інвестицій;  

рівень задоволення фінансових, виробни-

чих, організаційних та інших вимог чи інте-

ресів інвестора щодо конкретного регіону; 

 становище регіону в той чи інший момент 

часу, тенденції його розвитку, що відобра-

жаються в інвестиційній активності 

Асаул А. Систематизация 

факторов, характеризующих 

инвестициионную привлека-

тельность регионов  [5] 

 

2 сукупна характеристика окремих територій 

країни з погляду інвестиційного клімату, рі-

вня розвитку інвестиційної інфраструктури, 

можливостей залучення фінансових ресур-

сів, що істотно впливають на формування 

прибутковості засобів, які вкладаються, та  

інвестиційних ризиків 

Борсук О. М. Зарубіжний до-

свід формування сільсько-

господарської кредитної ко-

операції як основної ланки у 

фінансовому кредитному за-

безпеченні аграрного вироб-

ництва [15]  

3 комплекс природно-географічних і соціаль-

но-економічних факторів, що визначають ре-

зультативність інвестиційної політики регіо-

ну та його соціально-економічний розвиток 

Бурцева Т. А. Методология 

статистического исследова-

ния инвестиционной привле-

кательности региона и ре-

зультативности реализации 

его инвестиционной полити-

ки [23, с. 16] 

4 інтегральна характеристика окремих регіо-

нів країни з позицій ефективності здійснен-

ня в них інвестиційної діяльності 

Захожай В., Кіт М. Статисти-

ка інвестиційної діяльності 

[57] 
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Продовження табл. 1.3 

1 2 3 
5 інтегральна характеристика переваг та недо-

ліків об’єктів інвестування, що в сукупності 
обумовлює можливість і доцільність здійс-
нення інвестицій на певній території у по-
точному й перспективному періоді і виз-
начається з урахуванням мотивів інвести-
ційної поведінки різних груп інвесторів 

Оніщенко О. А. Науково-
методичні засади управління 
інвестиційною привабливіс-
тю регіонів  [124] 

6 інтегральна характеристика окремого регіо-
ну країни з позиції інвестиційного клімату, 
рівня розвитку інвестиційної інфраструкту-
ри, можливостей залучення інвестиційних 
ресурсів та інших факторів, які істотно 
впливають на формування дохідності інвес-
тицій та інвестиційних ризиків … з ураху-
ванням екологічного стану території 

Петровська С. А. Оцінки ін-
вестиційної привабливості 
регіону: порівняльний пофа-
кторний аналіз [132, с. 92] 

7 сукупність політичних, соціальних, інститу-
ціональних, екологічних та економічних умов 
функціонування країни (регіонів), що забез-
печують стабільність інвестиційної діяльнос-
ті вітчизняних і зарубіжних інвесторів 

Погорєлова Т. В. Аналіз ін-
вестиційної привабливості 
регіонів України за допомо-
гою статистичних методів 
[137, с. 252] 

8 результативний стан економіки регіону, що 
базується на взаємному впливі інвестиційно-
го потенціалу регіону й інвестиційного клі-
мату регіону та являє собою  реальний стан 
інвестиційного середовища регіону, при 
якому економічний ефект від інвестиційного 
стимулювання співвідносний зі ступенем йо-
го ризику 

Романова Т. В. Розвиток ін-
вестиційного потенціалу в 
регіональній економічній по-
літиці [159, с. 7] 

9 складна економічна категорія, на основі якої 
формується характеристика спроможності 
регіону залучати капітал 

Савлук О. Оцінка інвести-
ційної привабливості регіо-
нів України [163, с. 32] 

10 інтегральна характеристика з позиції інвес-
тиційного клімату, рівня розвитку інфра-
структури, можливості залучення інвести-
ційних ресурсів та інших факторів, що істо-
тно впливають на формування доходу від 
інвестицій та інвестиційних ризиків 

Семина Л. А. Инвестицион-
ная привлекательность: тео-
ретический аспект [164]  
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Продовження табл. 1.3 

1 2 3 
11 інтегральна характеристика окремих регі-

онів країни з позицій ефективності здійс-
нення у них інвестиційної діяльності 

Сорока М. В. Ідентифікація чин-
ників регіональної інвестиційної 
привабливості [171, с. 203] 

12 процеси, явища, дії, переважно 
об’єктивного характеру, що впливають на 
інвестиційну привабливість регіону і ви-
значають його територіальні особливості 

Степаненко С. В.  Інвестиційна 
привабливість регіонів та інно-
ваційна політика в контексті 
сталого економічного зростан-
ня [185, с. 5] 

13 інтегральна характеристика окремих регіо-
нів країни з позиції інвестиційного клімату, 
рівня розвитку інвестиційної інфраструк-
тури, можливостей залучення інвестицій-
них ресурсів та інших факторів, які істотно 
впливають на формування дохідності інве-
стицій та інвестиційних ризиків. Інвести-
ційна привабливість окремих регіонів оці-
нюється під час розробки інвестиційної 
стратегії компанії (фірми) і регіональної 
диверсифікації її інвестиційного портфеля 

Федоренко В. Г., Захожай В. Б. 
Страховий та інвестиційний 
менеджмент [187, с. 306] 

14 інтегральна характеристика окремих регіо-
нів країни з позицій інвестиційного клімату, 
рівня розвитку інвестиційної інфраструкту-
ри, можливостей залучення фінансових ре-
сурсів та врахування ряду інших факторів 

Хопчан В. М. Теоретичні заса-
ди оцінювання інвестиційної 
привабливості регіону [205] 

15 сукупність ознак і економічних характери-
стик, що дозволяють збільшити обсяг ін-
вестиційних надходжень в економіку регі-
ону та підвищити рівень його конкуренто-
спроможності на макрорівні 

Шара Є. А. Інвестиційно-
інноваційна привабливість ре-
гіонів України за умов інтегра-
ційного розвитку [209] 

16 відповідність регіону головним цілям ін-
весторів, що полягають у прибутковості, 
безризиковості та ліквідності інвестицій 

Шафранова К. В. Перспективи 
інноваційно-інвестиційного 
розвитку регіонів України в 
сучасних економічних умовах 
[208, с. 129]  

Джерело: складено автором за [5, 15, 23, 57, 124, 132, 137, 159, 163, 164, 

171, 185, 187, 205, 208, 209] 
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Дослідивши та узагальнивши підходи до трактування поняття “інвести-

ційна привабливість регіону”, взявши за основу її тлумачення у вітчизняній та 

зарубіжній економічній і довідковій літературі, можливо дати наступне тракту-

вання. Інвестиційна привабливість регіону, окрім традиційного розуміння як 

узагальненої характеристики переваг та недоліків територій з позицій доціль-

ності здійснення в них інвестиційної діяльності, повинна враховувати також 

вплив сукупності регіональних чинників, що пов’язані з відмінностями інвес-

тиційної мотивації різних інвесторів. Вплив на інвестиційну привабливість ре-

гіональних чинників доцільно характеризувати за допомогою набору кількісних 

та якісних показників. 

Першим кроком на шляху до оцінювання інвестиційної привабливості ін-

ституціональної одиниці в Україні має бути оцінка перспектив і можливостей 

функціонування зовнішнього середовища, і, в першу чергу, адміністративно-

територіальних одиниць. Інвестор не буде вкладати кошти в місті, яке розташо-

ване в “непривабливому” регіоні та “непривабливій” країні, тобто незважаючи 

на всю фінансову вигідність інвестування, ризик політичної й економічної не-

стабільності в регіоні та державі зведе нанівець будь-які зусилля інвестора.  

Загострення актуальності проблематики регіональної конкурентоспромо-

жності з позиції здатності захищати свої конкурентні переваги призвело до то-

го, що інвестиційна привабливість регіонів дедалі частіше опиняється в полі зо-

ру влади, міських громад, підприємців-інвесторів. 

Враховуючи, що інвестиції в економіку регіонів на сьогодні виступають 

одним з основних джерел економічного розвитку, активізація процесу інвесту-

вання в економіку України вимагає застосування науково обґрунтованих підхо-

дів і, насамперед, систематизації методик оцінки інвестиційної привабливості 

територій. 

Розглянемо існуючі методичні підходи статистичного оцінювання інвес-

тиційної привабливості територій, а також особливості та проблеми її оціню-

вання для регіональних і адміністративно-територіальних одиниць в Україні. 
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1.2. Методичні засади статистичного оцінювання  інвестиційної при-

вабливості територій  

 

 

Територіальний аспект інвестування, його приуроченість до певної краї-

ни, регіону, території не викликає сумнівів.  

Інвестиційні рішення за процедурою вибору є надзвичайно складними. 

Вони засновані на багатоваріантній, багатокритеріальній оцінці цілого ряду 

чинників і тенденцій, що діють, зазвичай, різноспрямовано. Тому статистичне 

оцінювання інвестиційної привабливості території є найважливішим аспектом 

прийняття будь-якого інвестиційного рішення. Від його правильності залежать 

наслідки як для інвестора, так і для економіки регіону і країни в цілому. Чим 

складнішою є ситуація, тим більшою мірою досвід та інтуїція інвестора повинні 

спиратися на результати статистичної оцінки інвестиційного клімату в країнах і 

регіонах [59, 60, 63]. 

Важливу роль у процесі обґрунтування стратегії інвестиційної діяльності 

економічних агентів відіграє аналіз методів та проблем оцінювання й прогнозу-

вання інвестиційної привабливості територій, яка формується під дією цілої ни-

зки чинників та, в кінцевому підсумку, проявляється в здатності залучати інвес-

тиційні ресурси [59, 60, 62].  

Дослідження інвестиційної привабливості окремих територій ведуться в ба-

гатьох країнах світу. Порівняльні оцінки інвестиційного клімату країн світу роз-

раховуються понад сорок років. Одним з перших у цій сфері є дослідження Гарва-

рдської школи бізнесу. Задля порівняння використовувалась експертна шкала, яка 

складалася з таких характеристик кожної країни: законодавчі умови для інвесто-

рів, можливість вивозу капіталу, стійкість національної валюти, політична ситуа-

ція, рівень інфляції, можливість використання національного капіталу [242]. 

У США на основі статистичних карт розроблено рейтинг штатів. Він базу-

ється на основних оцінках політичної інфраструктури, демографії, динаміки еко-

номічного руху. В статистичній карті наводяться дані стосовно всіх штатів у ви-
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гляді чотирьох зведених індексів: економічної ефективності, ділової активності, 

потенціалу економічного розвитку території, умов податкової політики [240]. 

Низка міжнародних організації, таких як Всесвітній Економічний Форум, 

Інститут менеджменту в Лозанні, Світовий банк та Технологічний Інститут в 

Джорджиї (США) пропонують розробки щодо вдосконалення методології оцін-

ки конкурентоспроможності країн.  

Ведучий в Європі Інститут менеджменту (Institute of Management 

Development, IMD), що базується в Лозанні (Швейцарія), в співдружності з дослі-

дницькими організаціями у всьому світі з 1989 р. проводить Щорічне аналітичне 

дослідження конкурентоспроможності [249]. За результатами глобального дослі-

дження конкурентоспроможності 60 країн світу у 2014 р. Україна посіла 49 місце 

зі значенням 50,872 (The World Competitiveness Yearbook 2014) [248]. Підсумкове 

рейтингування здійснюється на основі комбінованого інформаційного забезпе-

чення: дві третини – статистичні дані і одна третина – експертні оцінки. 

До 1996 р. Інститут готував звіти про конкурентоспроможність економік 

спільно з аналітичною групою Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ), а з 

1996 р. ці дві організації випускають два різних дослідження. ВЕФ готує щорі-

чну доповідь і супроводжуючий його рейтинг глобальної конкурентоспромож-

ності – The Global Competitiveness Report, який заснований на Індексі глобаль-

ної конкурентоспроможності – The Global Competitiveness Index.  

У доповіді 2014–2015 рр. представлено огляд конкурентоспроможності 

144 країн, серед яких Україна посідає 76 місце зі значенням індексу 4,1 [245]. 

Експерти при складанні Індексу беруть до уваги те, що економіки різних країн 

світу знаходяться на різних етапах свого розвитку.  

Значення окремих чинників зростання конкурентоспроможності країни 

пов’язане зі стартовими умовами, або з інституційними та структурними харак-

теристиками, що дозволяють позиціонувати державу по відношенню до інших 

країн крізь призму розвитку: здійснюється розподіл на три групи: ресурсно-

орієнтовані економіки, економіки, орієнтовані на  ефективність,  інноваційно-

орієнтовані економіки. 
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Іноземні інвестори надають рейтингам країн щодо інвестиційного клімату 

досить значну увагу. Найвідоміші з рейтингів: індекс журналу “Institutional 

Investor” (США), рейтинг агентства “Euromoney” та “Business Environment Risk 

Index” (BERI) [243, 245, 221]. 

Індекс журналу “Institutional Investor” оцінює кредитоспроможність краї-

ни і складається експертами. Кредитні рейтинги країн “Institutional Investor” за-

сновані на строго конфіденційній інформації, наданій старшими економістами 

та аналітиками суверенних ризиків провідних світових банків та фірм, що здій-

снюють управління капіталом і цінними паперами. Респонденти класифікують 

кожну країну за шкалою від нуля до 100. 100 представляє найменшу ймовір-

ність дефолту. У березні 2015 в опитуванні щодо кредитоспроможності 179 

країн Україна зайняла 132 місце, її кредитний рейтинг склав 23,8 [243]. 

Рейтинг “Euromoney” базується на вивченні ринкових, кредитних та полі-

тико-економічних індикаторів. ECR (Euromoney Country Risk) оцінювання здій-

снюється на основі узагальнення опитування консенсус думок експертів краї-

нового ризику щодо економічних, політичних і структурних індикаторів ризи-

ку, а також оцінки за суб-факторами 15 показників ризику для 186 країн [245]. 

“Business Environment Risk Index” (BERI) має більше трьох десятиліть до-

свіду у визначенні важливих тенденцій, що впливають на бізнес-операції по 

всьому світу.  

За рейтингом BERI оцінюються політична стабільність, ставлення до іно-

земних інвестицій, девальвація, платіжний баланс, темпи економічного зрос-

тання, витрати на заробітну плату, продуктивність праці, інфраструктура, умо-

ви коротко- та довгострокового кредитування та ін. [221]. 

Ряд міжнародних організації: Світовий банк реконструкції та розвитку 

(СБРР) – International Bank for Reconstruction and Development (IBRD), Міжна-

родний валютний фонд (МВФ) – International Monetary Fund IMF, Європейсь-

кий банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) – European Bank for Reconstruction 

and Development (EBRD) мають власні методики визначення конкурентоспро-

можності та інвестиційної привабливості держав. Результати проведеного оці-
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нювання використовують інвестори та фінансові організації для прийняття рі-

шення щодо надання кредитів. 

Міжнародною фінансовою корпорацією (МФК) Україну включено до сис-

теми індексів “IFC” [234]. В Україні склався не досить сприятливий інвестицій-

ний клімат. Недосконалість інвестиційного законодавства, непослідовність дер-

жавних органів у проведенні економічних реформ, корумпованість і криміналі-

зація влади на всіх рівнях, нестабільність політичної ситуації – внаслідок дій цих 

чинників Україна набула репутації зони ризикованого інвестування [61]. 

Методику рейтингового аналізу інвестиційної привабливості регіонів Росії 

розробили аналітики російського журналу “Експерт” [63, 168]. Вона базується на 

поєднанні експертного та статистичного підходів. Передбачено використання бі-

льше сотні статистичних показників регіонального розвитку, аналіз близько од-

нієї тисячі опублікованих законодавчих актів, що належать до сфери інвестицій-

ної діяльності в Росії. Оцінювання вкладу кожного чинника в інвестиційний клі-

мат здійснювалася на основі опитування російських та іноземних експертів. 

Спочатку всі статистичні показники по регіонах групувалися за допомо-

гою кореляційно-регресійного аналізу і по кожній групі були виділені найбільш 

важливі. Інтегральний рейтинг регіону розраховувався як середньозважене за 

експертною вагою значення рейтингу за сімома показниками: ресурсно-

сировинним (забезпеченість запасами основних видів природних ресурсів); ви-

робничим (загальний результат господарської діяльності, інституційне забезпе-

чення інвестиційно-інноваційного розвитку територій регіону); споживчим (ку-

півельна здатність населення); інфраструктурним (розташування регіону та йо-

го забезпечення інфраструктурою); інтелектуальним (рівень освіти населення); 

інституціональним (рівень розвитку інститутів ринкової економіки); інновацій-

ним потенціалом (рівень впровадження досягнень НТП у регіоні). Так само 

розраховувалося значення інтегрального рейтингу регіону за рівнем інвести-

ційного ризику, що узагальнював економічний, політичний, соціальний, еколо-

гічний і кримінальний ризики. Перший ранг отримував регіон, який мав найбі-

льший інвестиційний потенціал і найменший інвестиційний ризик. За відсутно-
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сті будь-якої з ознак регіону присвоювався останній за інвестиційним потенціа-

лом і перший за ризиком ранг. У Росії, зокрема, найбільш популярними є рей-

тинги, які базуються на опитуванні спеціалістів – експертів-практиків, думка 

яких є актуальною та відображає реальні події на ринку [63, 168]. 

Оцінюванню інвестиційної привабливості регіонів присвячено багато науко-

вих праць фахівців Науково-дослідного економічного інституту Ради по вивченню 

продуктивних сил НАН України, Інституту прогнозування тощо. Значний вклад у 

дослідження проблеми неоднорідності інвестиційного простору держави та оціню-

вання інвестиційної привабливості внесли науковці І. Боярко, В. Гриньова, 

Л. Гриценко, І. Комарницький, О. Кузьмін, Т. Кулінич, Т. Лепейко, Л. Мамуль, 

О. Носова, О. Оніщенко, А. Старостіна, Г. Харламова, О. Ястремська та інші [22, 

37, 96, 121, 123, 124, 203, 219, 220]. Найбільш поширеним підходом до оцінки інве-

стиційної привабливості регіонів є метод ранжування регіонів за рівнем їхньої 

привабливості для інвестора, серед яких слід відмітити розробки І. Бланка, 

М. Бутко, І. Горленко, К. Гурової, Л. Тарангул та О. Колосова [12, 13, 26]. 

В Україні ініціатором створення системи інвестиційної привабливості ре-

гіонів була компанія “Омега-Інвест”, яка під керівництвом І. О. Бланка розро-

била, провела відповідні дослідження та визначила привабливість усіх регіонів 

України. За цією методикою оцінка привабливості регіону здійснюється у фор-

мі ранжування за чинниками (синтетичними групами показників), поданими в 

табл. 1.4, з урахуванням відповідних ваг. 

Таблиця 1.4 

Методика визначення інвестиційної привабливості регіонів (система оцін-

ки компанії “Омега-Інвест”) 

Чинники (групи показників) Вагомість показників, % 
Рівень загальноекономічного розвитку 35 
Рівень розвитку інвестиційної інфраструктури регіону 15 
Демографічна характеристика регіону 15 
Рівень розвитку ринкових відносин та комерційної 
інфраструктури регіону 

25 

Рівень криміногенних, екологічних та інших ризиків 10 
Джерело: складено за [13] 
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Ця методика була доопрацьована А. Гойко. В основу дослідження покла-

дено нове ранжування територіальної структури економічно-промислових ра-

йонів України, дані Державної служби статистики України, а також показники 

інвестиційних проектів. Для оцінювання залучено понад 100 територіальних 

структурних одиниць та понад 15 статистичних показників [58]. 

Можливі користувачі інформації та цілі статистичного оцінювання інвес-

тиційної привабливості територій наведені в табл. 1.5. 

Таблиця 1.5 

Користувачі інформації та цілі статистичного оцінювання інвестиційної 

привабливості територій  

№ 

з/п 

Користувачі інформації  

щодо оцінки інвестиційної 

привабливості 

Цілі використання оцінки інвестиційної  

привабливості 

1 Інвестори Визначення напрямів інвестування, виділен-

ня ключових чинників інвестиційної приваб-

ливості територій, прийняття обґрунтованих 

рішень щодо інвестування 

2 Інституціональні одиниці 

(суб’єкти господарювання) 

Визначення тенденцій формування 

кон’юнктури ринку інвестицій у різних регі-

онах та чинників, що її визначають 

3 Органи державного, регіо-

нального та місцевого рівня 

управління 

Аналіз інвестиційного клімату, розроблення 

стратегій розвитку регіонів, формування по-

точних і стратегічних рішень щодо приско-

рення інвестиційних процесів  

4 Міжнародні організації Розроблення глобального плану дій для під-

вищення ролі ділових кіл в досягненні май-

бутніх цілей підтримки інвестування задля 

забезпечення сталого розвитку  

Джерело: узагальнено за [12, 197, 252, 253] 

Узагальнені методичні підходи оцінювання інвестиційної привабливості кра-

їн та регіонів, їх особливості та порівняльна характеристика наведена у табл. 1.6 . 
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Таблиця 1.6 

Методичні підходи оцінювання інвестиційної привабливості  

територіальних одиниць  

Автор Запропоновані чинники (показники) 

1 2 

Рівень загальноекономічного розвитку регіону (35 %) 

Рівень розвитку інвестиційної інфраструктури (15 %) 

Рівень розвитку ринкових відносин і комерційної інфра-

структури (25 %)  

Демографічна характеристика (15 %) 

Бланк І.  Інвести-

ційна компанія 

“Омега-

Інвест” [12] 

Рівень криміногенних, екологічних й інших ризиків (10 %) 

Економічний розвиток регіону 

Рівень розвитку інвестиційної інфраструктури 

Рівень розвитку ринкових відносин та інфраструктури 

Демографічна характеристика регіону 

Буткевич С. [24, 25] 

Інвестиційний ризик 

Виробничий потенціал 

Фінансовий потенціал 

Інвестиційний потенціал 

Інфраструктура ринку, комунікаційна, комерційна 

Трудовий, освітній потенціал 

Уманець Т. [197] 

Податкова система 

Економічний та природно-ресурсний потенціал 

Інвестиційний потенціал 

Інфраструктура ринку 

Сівелькін В., Куз-

нецова В. [165] 

Інвестиційні ризики 

Економічний розвиток (25 %) 

Фінансовий сектор (25 %) 

Ринкова інфраструктура (22 %) 

Людські ресурси (13 %) 

Діловий тижневик 

“Інвестгазета” 

(1995–2014 рр.) 

Підприємництво і місцева влада (15 %) 
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Продовження табл. 1.6 

1 2 
Жорсткі чинники 

Географічне розташування 
Природні ресурси 
Робоча сила 
R&D потенціал 
Розмір ринку: Споживчий сегмент 
Розмір ринку: Бізнес-сегмент 
Інфраструктура 

М’які чинники 
Діловий клімат 
Підгрупа чинників: правила та процедури 

Ефективність державних органів 
Адміністративні процедури 
Дотримання прав власності 
Корупція 
Місцеві податки та інші платежі 

Успішний досвід реалізації інвестиційних проектів 
Відкритість влади 

Київський міжна-
родний інститут 
соціології (КМІС) 
у співпраці з Ін-
ститутом економі-
чних досліджень та 
політичних консу-
льтацій на замов-
лення Державного 
агентства з інвес-
тицій та управлін-
ня національними 
проектами Украї-
ни [156] 

Діловий оптимізм 

Інвестиційний потенціал 
Ресурсно-сировинний 
Виробничий 
Споживчий 
Інфраструктурний 
Інноваційний 
Трудовий 
Інституційний 
Фінансовий 

Інвестиційний ризик 
Політичний 
Економічний 
Соціальний 
Кримінальний 
Екологічний 
Фінансовий 

Рейтинговое  
агентство “Эксперт 
РА” (RAEX) [63] 

Законодавчий 
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Продовження табл. 1.6 

1 2 
Економічна оцінка 
Політична оцінка 
Структурна оцінка 
Доступ до капіталу 
Кредитні рейтинги 

ECR (Euromoney 
Country Risk)  
Рейтинг 
“Euromoney” [254] 

Боргові показники 
Стан економіки 
Ефективність уряду 
Стан ділового середовища 

Інститут менедж-
менту (Institute of 
Management 
Development, 
IMD), Лозанна 
(Швейцарія): до-
слідження конку-
рентоспроможнос-
ті країн світу (The 
World 
Competitiveness 
Yearbook) [228] 

Стан інфраструктури 
(рівновагомі) 

Якість інститутів 
Інфраструктура 
Макроекономічна стабільність 
Здоров’я і початкова освіта 
Вища освіта і професійна підготовка 
Ефективність ринку товарів і послуг 
Ефективність ринку праці 
Розвиненість фінансового ринку 
Рівень технологічного розвитку 
Розмір внутрішнього ринку 
Конкурентоспроможність компаній 

Всесвітній економі-
чний форум (ВЕФ): 
доповідь The Global 
Competitiveness 
Report: рейтинг гло-
бальної конкуренто-
спроможності, за-
снований на Індексі 
глобальної конку-
рентоспроможнос-
ті – The Global 
Competitiveness 
Index) [245] 

Інноваційний потенціал 

Загальні показники 
Потенціал та інновації 
Фінанси 
Інфраструктура 
Трудові відносини 
Вирішення спорів та злочинність 

Світовий банк 
(World Bank) [255] 

Державна політика 
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Продовження табл. 1.6 

1 2 
Політична стабільність 
Ставлення до іноземних інвестицій 
Девальвація 
Платіжний баланс 
Темпи економічного зростання 
Витрати на заробітну плату 
Продуктивність праці 
Інфраструктура 

Business 
Environment Risk 
Intelligence 
(BERI) – Business 
Risk Service 
(BRS) [221] 

Умови коротко- та довгострокового кредитування 
Економічні показники  
Життєздатність бізнесу  
Резерви розвитку  

Звіт Корпорації з 
підприємницького 
розвитку (CfED) 
(США) [244] Державна політика 

Чинники, пов’язані з пошуком ринків збуту Еклектична пара-
дигма Дж. Даннін-
га [227] 

Чинники, пов’язані з пошуком ресурсів 

Показники: 
ВВП на душу населення  

Реальне зростання ВВП (за останні 10 років) 
Співвідношення експорту і ВВП 
Кількість телефонних ліній на 1000 жителів  

Комерційне споживання енергії на душу населення 
Співвідношення витрат на НДДКР та валового націо-
нального доходу, %  

Частка студентів вищих навчальних закладів у загаль-
ній чисельності населення, %  

Доповідь про сві-
тові інвестиції 
UNCTAD [250] 
на основі парадиг-
ми Дж. Даннінга 

Країновий ризик  
Чинники: 
Привабливість ринку 
Ціна і якість робочої сили, зокрема їхня доступність 
Наявність необхідної інфраструктури 

Доповідь про сві-
тові інвестиції 
UNCTAD [251] 

Наявність природних ресурсів 
Джерело: узагальнено автором за [12, 24, 197, 165, 156, 63, 254, 228, 245, 

221, 255, 244, 227, 250, 251] 

Основна відмінність наведених методик полягає в критеріях вибору чинни-

ків, вхідних параметрів, алгоритмі їх групування та кількості груп – наприклад, 

журнал Euromoney враховує лише 9 груп показників, а Інститут менеджменту 
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(Institute of Management Development), Лозанна (Швейцарія) майже 400, окрім то-

го ці методики відрізняються за методами обчислення інтегрального показника. 

Різні установи та організації для визначення інвестиційної привабливості 

регіонів в Україні застосовують різноманітні методики. При оприлюдненні ре-

зультатів дослідження привабливості регіонів не завжди наводиться механізм 

або методика розрахунку, тому часто неможливо визначити переваги та недолі-

ки тієї чи іншої оцінки інвестиційної привабливості регіону [78]. 

Виходячи з проведеного аналізу, одним із найбільш обґрунтованих вида-

ється підхід, що запропонований Т. Уманець [196, 197]. Перевага цього методу 

полягає в тому, що він дозволяє уникнути надмірного інформативного обтя-

ження основного показника при забезпеченні достатньо комплексного підходу 

до характеристики регіональних особливостей інвестиційних переваг і мінімі-

зації впливу випадкових обставин [58].  

Алгоритм розрахунку інтегрального індексу інвестиційної привабливості 

відповідно до вищезазначеного методу передбачає декілька послідовних кроків: 

– системний аналіз проблеми, який полягає у структуризації проблеми та 

представлення у вигляді ієрархії; 

– обґрунтування системи показників регіональної статистики, що харак-

теризують інвестиційні переваги регіону; 

– виокремлення показників (ознак), які суттєво не впливають на стан ін-

вестиційного клімату у регіоні, за допомогою коефіцієнта варіації; 

– розмежування показників на стимулятори (+) і дестимулятори (–); 

– формування інформаційної бази даних у вигляді матриці; 

– ранжування показників у порядку збільшення для визначення максима-

льного і мінімального значення показників; 

– вибір кращого значення для кожного показника, який характеризує i-

тий блок в побудові інтегрального індексу інвестиційних переваг регіону (мак-

симального для показників-стимуляторів і мінімального для показників-

дестимуляторів); 

– розрахунок часткових індексів конкретного блоку, які характеризують 
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рівень певного аспекту інвестиційних переваг регіонів як відношення фактич-

ного значення j-го показника для кожного регіону до кращого в Україні (в пев-

ному регіоні), тобто нормування показників для показників-стимуляторів; 

– розрахунок добутку часткових індексів; 

– розрахунок групових інтегральних індексів, які характеризують певні 

аспекти інвестиційних переваг регіону за формулою середньої геометричної ча-

сткових коефіцієнтів; 

– розрахунок зведеного інтегрального індексу за формулою середньої ге-

ометричної групових інтегральних індексів; 

– ранжування регіонів за зведеним індексом інвестиційних переваг. 

Цей підхід передбачає використання найкращих (максимальних) показ-

ників, досягнутих у регіоні за базу порівняння для показників-стимуляторів і 

мінімальних – для показників-дестимуляторів. Це дозволяє розраховувати по-

казники, що характеризують різні аспекти інвестиційної привабливості регіону, 

для яких немає науково обґрунтованих нормативів. До того ж, орієнтація на 

вищий рівень стимулює розвиток регіонів, дозволяє оцінити глибину і ступінь 

диференціації їх розвитку. Розраховані за цією методикою часткові індекси рів-

ня окремих аспектів функціонування регіонів за абсолютними значеннями бу-

дуть не більше одиниці, що дозволяє однозначно їх трактувати і використову-

вати для розрахунку узагальнюючих показників [58]. 

В дослідженні [156] наведено методологію побудови індексу інвестицій-

ної привабливості регіонів України, що запропонована Київським міжнародним 

інститутом соціології (КМІС) у співпраці з Інститутом економічних досліджень 

та політичних консультацій на замовлення Державного агентства з інвестицій 

та управління національними проектами України. 

Інтегральний індекс інвестиційної привабливості розраховується в ході 

здійснення наступних послідовних кроків. Перш за все визначаються чинники, 

які впливають на інвестиційну привабливість та проводиться вибір статистичних 

індикаторів, які описують ці чинники, визначається внутрішня узгодженість ста-

тистичних індикаторів.  
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Для визначення внутрішньої узгодженості вибраних статистичних ін-

дикаторів запропоновано проводити аналіз кореляційних зв’язків між ними. 

Наявність високого ступеню кореляційних зв’язків дозволяє зробити висно-

вок про те, чи характеристики, що включені в індекс, дійсно відображають 

об’єкт дослідження та узгоджуються між собою. Головним інструментом ко-

реляційного аналізу, який використовується в дослідженні [156] для оціню-

вання внутрішньої узгодженості характеристик, які описують об’єкт, є кое-

фіцієнт α -Кронбаха [222], що розраховується за формулою (1.1): 

Rn

Rn

)1(1 −+
⋅

=α ,      (1.1) 

де п – кількість компонентів в суб-індексі; 

R  – середня кореляція величин. 

Таким чином, α  дорівнює нулю в тих випадках, коли кореляція між вели-

чинами відсутня, і дорівнює одиниці, коли величини ідеально корелюють (див. 

табл. 1.7). Отже, наближення α  до одиниці свідчить про те, що підібрані змінні 

добре характеризують об’єкт. Прийнятною межею вважається α = 0,7 [231].  

За результатами обчислення можливі деякі зміни в наборі базових статис-

тичних показників, необхідних для побудови індексу, якщо вони порушують 

внутрішню узгодженість системи показників. 

Таблиця 1.7 

Оцінка рівня внутрішньої узгодженості 

Коефіцієнт α -Кронбаха Рівень внутрішньої узгодженості 

α ≥ 0,9 Чудовий 

0,8 ≤ α < 0,9 Добрий 

0,7 ≤ α < 0,8 Прийнятний 

0,6 ≤ α < 0,7 Частково прийнятний 

0,5 ≤ α < 0,6 Поганий 

α < 0,5 Неприйнятний 

Джерело: наведено за [231] 

Для нормалізації статистичних індикаторів в роботі [156] використано 

метод min-max, який дозволяє привести всі дані до одного діапазону в межах 0 
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та 1. Цей метод, хоча і дещо ускладнює процес розрахунку в динаміці, але вод-

ночас дозволяє більш адекватно відобразити амплітуду коливання відповідних 

величин. Нормування показників здійснюється наступним чином: 
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де  ijx  – значення j-го показника (або чинника) для і-го регіону;  
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 – максимальне та мінімальне значення j-го показника 

(або чинника), що використовувався для оцінки відповідного індексу для і-го 

регіону, ki ,1= , k  – кількість регіонів, для яких розраховувався індекс. 

В дослідженні [156] використовується трирівнева структура побудови ін-

дексу, саме: рівень двох груп чинників (“м’які” та “жорсткі”); рівень чинників в 

межах однієї групи; рівень статистичних індикаторів в межах одного чиннику. 

Відповідно до цього, визначення вагових коефіцієнтів та агрегування по-

казників повинно проходити на кожному з зазначених рівнів [247]. 

Основним джерелом отримання інформації про ваги є результати опиту-

вань інвесторів. За результатами відповідей на кожен блок питань визначаєть-

ся ступінь впливу всієї сукупності чинників, які визначають прийняття рішень 

інвесторами. 

Відповідно до початкових умов всі чинники поділяються на “жорсткі” та 

“м’які”. Проте, оскільки вплив м’яких чинників на прийняття інвестиційних 

рішень є порівняно більшим, то необхідно присвоїти групі “жорстких” чинни-

ків меншу вагу. 

Заключним етапом побудови індексу інвестиційної привабливості є агре-

гування. Поширеним підходом при побудові індексів є спосіб лінійного агрегу-

вання, що визначається за формулою: 

∑
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,     (1.3) 
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де iw – вага показника;  iy – значення показника. 

Для побудови індексу інвестиційної привабливості, що за своєю суттю 

враховує вплив системи різнорідних чинників, авторами методики використано 

метод геометричного агрегування, який має такий вигляд: 

∏
=

=
n

i

w
ii

iyy

1
.      (1.4) 

В загальному вигляді формула для знаходження індексу інвестиційної 

привабливості виглядає таким чином: 

sh w
s

w
h

GGI = ,     (1.5) 

де I – індекс інвестиційної привабливості; 

Gh та Gs – показник, що характеризує групу чинників в цілому (“жорст-

ких” (hard) та “м’яких” (soft)); 

sh ww , – вага групи чинників. 

Індекс інвестиційної привабливості є інтегральним показником, який, в 

свою чергу складається з двох індексів інвестиційної привабливості за кожною 

з груп чинників (“жорстких” та “м’яких”). Для їх обрахунку використано на-

ступні формули: 

Для групи жорстких чинників: ∏
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Для групи м’яких чинників:  ∏
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де iF  – показник, що характеризує чинник в межах однієї групи; 

iw  – вага чинника; п – кількість чинників в межах однієї групи. 

Індекси привабливості областей за групами чинників теж є інтегральними 

показниками, які складаються з індексів інвестиційної привабливості за кожним 

чинником в межах групи. Кожен з таких індексів визначається за формулою: 

Для жорстких чинників ∏
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Для м’яких чинників  ∏
=

=
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де і – нормалізований статистичний індикатор в межах чинника; 

iw  – вага індикатора; 

sh mm , – кількість індикаторів в межах одного чиннику. 

Заключним етапом є розрахунок композитного індексу інвестиційної при-

вабливості областей, що складається з двох індексів інвестиційної привабливості 

за групами чинників (“жорстких” та “м’яких”), в які, в свою чергу, входять інде-

кси привабливості за кожним окремим чинником в межах відповідної групи. 

До дискусійних питань наведених методик, на думку автора, слід віднести: 

– неможливість урахування якісних та/або лінгвістично визначених пока-

зників та чинників інвестиційної привабливості;  

– непередбаченість проведення аналізу взаємозв’язку між індикаторами 

інвестиційної привабливості та узагальнюючими показниками; 

– вибір методу агрегування за формулою середньої геометричної.  

Таким чином, на сьогодні не існує універсальної методики оцінки інвести-

ційної привабливості регіонів, яка б дозволила оцінити велику кількість чинників, 

що впливають на інвестиційне середовище та врахувати регіональні особливості. 

Глобальним центром передового досвіду, що займається питаннями, 

пов’язаними з інвестиціями й розвитком підприємництва в системі Організації 

Об’єднаних Націй є Конференція ООН з торгівлі й розвитку – United Nations 

Conference on Trade and Development (UNCTAD), яка ґрунтується на 35-річному 

досвіді роботи й на міжнародних експертних знаннях у питаннях дослідно-

аналітичної роботи, розроблення політики, формування міжнародних домовле-

ностей, а також надає технічну допомогу країнам, що розвиваються [250–253]. 

Методичні підходи та методологія складання міжнародного рейтингу ін-

вестиційної привабливості країн світу, розробленого Конференцією ООН з тор-

гівлі і розвитку (UNCTAD), ґрунтується на використанні індексного аналізу. 

Дана оцінка передбачає формування рангів країн за такими індексами [251]:  
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– ефективності надходження прямих іноземних інвестицій  (Inward FDI 

Performance Index); 

– потенціалу надходження прямих іноземних інвестицій (Inward FDI 

Potential Index);  

– ефективності прямих інвестицій закордон (Outward FDI Performance 

Index);  

– внеску прямих іноземних інвестицій (FDI Contribution Index). 

Детальний розгляд методичних підходів оцінювання інвестиційної при-

вабливості територій, розробленого Конференцією ООН з торгівлі і розвитку 

(UNCTAD) здійснено у наступному розділі. 

Узагальнення методичних підходів до оцінки інвестиційної привабливос-

ті регіонів дозволило провести їх систематизацію й згрупувати так: на основі 

узагальнюючих статистичних показників, експертний, рейтинговий та на під-

ґрунті апарату нечіткої логіки (FUZZY-технологій) (рис. 1.3). 

 

 

Рис. 1.3. Оцінювання інвестиційної привабливості територій 

Джерело: узагальнено за [12, 57, 60, 64, 70, 89, 102] 
 

Підхід на основі узагальнюючих статистичних показників ґрунтується на 

аналізі фактичних статистичних даних стосовно надходження інвестицій (пере-

важно прямих іноземних, а також капітальних інвестицій) в регіони і базується 

на припущенні, що високий рівень визначених показників свідчить про високу 

інвестиційну привабливість регіону. Цей підхід широко застосовується органа-
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ми державної адміністрації та місцевого самоврядування. Водночас слід врахо-

вувати, що метод носить формалізований характер і базується на конкретних 

соціально-економічних показниках. Окрім того, цей підхід дозволяє врахувати 

лише факт надходження інвестицій і не враховує багатьох чинників, що при-

ймаються інвесторами до уваги [29, 50]. 

Метод експертних оцінок полягає в експертній оцінці різноманітних по-

казників розвитку регіону: експерт з власних міркувань і власного досвіду оби-

рає найбільш важливі показники, аналізує їх динаміку розвитку та формує ви-

сновки стосовно інвестиційного клімату в регіоні. Слід зазначити, що до цього 

методу найчастіше звертаються іноземні інвестори. Перевагою використання 

експертного підходу є можливість адаптації показників і чинників, що вивча-

ються для потреб конкретних інвесторів або проведення поглибленого аналізу 

привабливості певних галузей. Водночас до суттєвих недоліків використання 

методу експертних оцінок слід віднести суб’єктивність оцінки та залежність 

висновків від позицій експерта. 

Рейтинговий підхід включає два різновиди – рейтингово-аналітичний пі-

дхід та рейтинговий підхід на основі опитувань [29, 50]. 

Рейтингово-аналітичний метод полягає в аналізі різних аспектів розвитку 

регіону, формуванні на їхній основі аналітичних показників, подальшого їх 

групування та консолідації і формуванні інтегрального показника, за яким бу-

дується рейтинг регіону, і визначається позиція конкретного регіону в рейтин-

гу. Цей підхід знайшов найбільш широке використання. До переваг цього під-

ходу відносять простоту використання та зручність інтерпретації результатів, а 

до недоліків – значну залежність від макроекономічних показників, непрозо-

рість показників, що групуються, відсутність врахування регіональної специфі-

ки. У результаті отримане значення рейтингу лише вказує на місце регіону се-

ред інших регіонів, але нічого не говорить про галузеву специфіку регіону і 

пріоритетні напрямки інвестицій [29]. 

Рейтинговий підхід на основі опитувань, як зрозуміло з його назви, базу-

ється на опитуванні суб’єктів економічної діяльності даного регіону, в процесі 
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якого визначають ступінь та напрям впливу тих чи інших чинників. У подаль-

шому дані опитування групуються і на основі інтегрального показника буду-

ється загальний рейтинг регіону. Саме ця методика широко впроваджена у 

практику провідних світових консалтингових та аналітичних агенцій. Як пере-

вагу цього методу слід назвати можливість поряд із визначенням загального мі-

сця регіону провести аналіз відповідей респондентів відповідно до інформацій-

них потреб інвестора. Проте, використання цього підходу призводить до знач-

ної вартості проведення досліджень та виникнення проблем із формуванням 

репрезентативної вибірки за регіонами. 

Використання апарату нечіткої логіки надає можливість  формалізації рі-

знорідної інформації (детермінованої, інтервальної, статистичної, лінгвістич-

ної), що підвищує вірогідність і якість отриманих рішень [257, 258, 259]. 

Засади апарату нечіткої логіки надають можливість максимального вра-

хування експертної інформації, яка досить часто превалює або виявляється 

єдино можливою інформацією при вирішенні реальних практичних завдань, 

особливо це актуально для завдань економіки й фінансів.  

Застосування апарату нечіткої логіки ефективно там, де [107, 120, 213]:  

– є тільки (або переважно) експертна лінгвістична вербальна інформація;  

– присутня різнорідна по складу й джерелам інформація (якісна й кількіс-

на від різних експертів);  

– бракує або не викликає довіри статистична інформація;  

– необхідно враховувати нові істотні чинники, які можуть виникнути в 

майбутньому;  

– складно зібрати необхідний обсяг інформації. 

Визначення рейтингу об’єктів (цінних паперів) за допомогою інструмента-

рію теорії нечітких множин вперше запропоновано у дисертації О. В. Недосєкіна 

[119, 120]. Але підхід, впроваджений О. В. Недосєкіним, по суті являє собою ін-

тервальний аналіз, коли множини можливих значень всіх показників повністю 

розбиваються на чіткі інтервали, а елементи теорії нечітких множин використо-

вуються лише для перетворення якісних показників у числову форму. 
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Із використанням нечіткої логіки з’являється можливість встановлення 

набору вирішальних правил, за допомогою яких можна описати специфіку фо-

рмування українського ринку інвестицій. 

До суттєвих переваг нечіткої логіки, тобто fuzzy-систем, у порівнянні з 

іншими, слід віднести наступні [107, 120, 213]: 

– можливість оперувати нечіткими вхідними даними: наприклад тими, 

значення яких неможливо задати однозначно (результати статистичних опиту-

вань й т.д.), а також значення яких безупинно змінюються в часі;  

– можливість нечіткої формалізації критеріїв оцінки й порівняння: оперу-

вання критеріями “більшість”, “можливо”, “переважно” і т.д.;  

– можливість проведення якісних оцінок як вхідних даних, так і вихідних 

результатів: оперування не тільки значеннями даних, але і їхнім ступенем віро-

гідності (не імовірності) і її розподілом;  

– можливість проведення швидкого моделювання складних динамічних 

систем і їхній порівняльний аналіз із заданим ступенем точності; 

– можливість економії часу на з’ясування точних значень змінних і скла-

дання рівнянь, що описують досліджуваний процес;  

– можливість оцінки різних варіантів вихідних значень.  

Таким чином, апарат теорії нечітких множин та нечіткої логіки має такі 

властивості, які дозволяють характеризувати його як один із найкращих мож-

ливих інструментів оцінки інвестиційної привабливості регіонів України. Тому 

його доцільно використати поряд із іншими методами для оцінювання інвести-

ційної привабливості територіальних одиниць в даному дослідженні. 

Проведений аналіз методичних підходів та особливостей статистичного 

оцінювання інвестиційної привабливості регіональних та адміністративно-

територіальних одиниць України дозволив автору розробити ієрархічну сис-

тему статистичного забезпечення управління процесом залучення інвестицій 

в економіку регіонів України з урахуванням реального інвестиційного  

середовища (рис. 1.4). 
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Рис. 1.4. Концептуальна схема статистичного оцінювання інвестиційної 

привабливості регіонів України 

Джерело: розроблено автором 
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привабливості регіонів України є його інформаційно-аналітичне забезпечення. 
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1.3. Інформаційно-аналітичне забезпечення дослідження інвестицій-

ної привабливості регіонів України 

 

 

В Україні інтенсивність інвестування оцінюється темпами зміни обсягів 

інвестицій зовнішньоекономічної діяльності, а  також капітальних інвестицій.  

Прямі іноземні інвестиції є важливим джерелом фінансування економіки, на-

рощування виробництва на основі підвищення ефективності використання ресур-

сів і менеджменту, а також факторів інтенсифікації, модернізації, інновацій. Май-

же всі країни світу, і Україна в тому числі, спрямовують свої зусилля на підви-

щення інвестиційної привабливості для іноземних інвестицій та збільшення їх об-

сягів у національну економіку [8, 28]. 

У більшості країнах світу (США, Німеччині, Франції, Великобританії, Пі-

вденній Кореї, Тайвані) каталізатором інвестиційної активності став саме іно-

земний капітал, який відігравав активну роль у розвитку й перебудові їхніх 

економік [206, с. 63]. Вивченням даного питання займався ряд вітчизняних уче-

них, серед них Гринів Т. Т. [35], Тесля С. М. [191], Худавердієва В. А. [206], 

Шик Л. М. [213] та інші. Економіка України має гостру потребу в прямих іно-

земних інвестиціях. 

Прямі іноземні інвестиції, а саме: їхня динаміка, географія й т.д., є голо-

вним предметом дослідження Конференції ООН з торгівлі й розвитку – United 

Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). Корисним аналітич-

ним матеріалом і основним джерелом інформації для фахівців зі статистики й 

зовнішньоекономічної діяльності, економістів-професіоналів, а також для нау-

кових кіл в усьому світі залишається щорічна “Доповідь про інвестиції у сві-

ті” – World Investment Report [253]. 

У “Доповіді про інвестиції у світі 2015” [253] зазначається, що у 2014 році 

світовий обсяг прямих іноземних інвестицій (ПІІ) знизився на 16 %, до 

1,23 трлн дол. у порівнянні з  1,47 трлн дол. у 2013 р. Зниження потоків ПІІ, в 

основному, відбулось під впливом нестабільності світової економіки, політичної 
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невизначеності для інвесторів і підвищених геополітичних ризиків. Зниження 

потоків ПІІ відбувалося на фоні зростання ВВП, торгівлі, валового нагрома-

дження основного капіталу та зростання зайнятості [253]. UNCTAD прогнозує 

підйом ПІІ в 2015 р. до 1,4 трлн дол., в 2016 р. до 1,5 трлн дол., в 2017 р. до 

1,7 трлн дол. у зв’язку з перспективами зростання економіки в Сполучених Шта-

тах, збільшенням попиту, стимулюючим ефектом зниження цін на нафту і вдос-

коналенням грошово-кредитної політики, а також продовженням лібералізації 

інвестування і розробленням заходів щодо його стимулювання [253]. 

Це свідчить про величезний потенціал міжнародних інвестицій, які, поряд 

з іншими фінансовими ресурсами, можуть сприяти досягненню цілей сталого 

розвитку після 2015 р. Транснаціональні корпорації можуть внести свій внесок 

у ці зусилля шляхом створення робочих місць з гідними умовами праці, розши-

рення експорту, турботи про довкілля, сприяння збільшенню місцевого компо-

нента виробництва, сплати справедливих податків і передачі капіталу, техноло-

гії та ділових контактів з метою прискорення розвитку [253]. 

В 2014 р. у світовому потоці прямих інвестицій Україна мала близько 

0,25 %, або в середньому приблизно 2 дол. США на одну особу населення [253].  

Статистичне спостереження за прямими інвестиціями здійснюються в 

Україні з 1994 р. Державне статистичне спостереження щодо інвестицій зовні-

шньоекономічної діяльності органи державної статистики проводять за форма-

ми № 10-зез (квартальна) “Звіт про прямі іноземні інвестиції”, № 13-зез (квар-

тальна) “Звіт про прямі інвестиції за кордон”, № 11-зез (ВПІ) (річна) “Звіт про 

взаємозв’язки підприємства з прямими іноземними інвестиціями в рамках від-

носин прямого інвестування” та № 12-зез (ВПІ) (річна) “Звіт про взаємозв’язки 

підприємства – прямого інвестора в рамках відносин прямого інвестування” ві-

дповідно до роз’яснень щодо їх показників [146].  

Формування сукупності звітних одиниць державного статистичного спо-

стереження щодо інвестицій зовнішньоекономічної діяльності здійснюється на 

державному рівні щорічно. Сформована сукупність для форм № 10-зез та № 13-

зез коригується щоквартально. 
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В табл. 1.8 наведені обсяги на початок року та темпи зростання іноземних 

інвестицій в економіку України та з економіки України в 1995–2014 рр. за уто-

чненими даними станом на початок 2015 р. [151].  

Таблиця 1.8 

Прямі іноземні інвестиції в Україну та з України  

Прямі іноземні інвестиції  
в Україну1 

Прямі інвестиції  
з України1 

Роки на початок 
року, млрд 
дол. США 

% до попере-
днього року 

на початок 
року, млрд 
дол. США 

% до попе-
реднього 

 року 

Надходження 
прямих  

іноземних  
інвестицій, млрд 

дол. США 

1995 0,48 – 0,02 – 0,41 
1996 0,90 185,5 0,08 414,3 0,54 
1997 1,44 160,4 0,10 115,8 0,63 
1998 2,06 143,5 0,13 130,9 0,75 
1999 2,81 136,2 0,10 76,5 0,47 
2000 3,28 116,8 0,10 101,0 0,59 
2001 3,88 118,1 0,17 172,9 0,68 
2002 4,56 117,6 0,16 91,4 0,92 
2003 5,47 120,1 0,14 92,7 1,32 
2004 6,79 124,2 0,17 115,0 2,25 
2005 9,05 133,2 0,20 119,6 7,84 
2006 16,89 186,7 0,22 110,5 4,72 
2007 21,61 127,9 0,24 110,8 7,94 
2008 29,54 136,7 6,20 2546,9 6,07 
2009 35,62 120,6 6,20 100,1 4,44 
2010 40,05 112,5 6,23 100,4 4,75 
2011 44,81 111,9 6,87 110,3 5,53 
2012 50,33 112,3 6,90 100,5 4,96 
2013 55,30 109,9 6,48 94,0 2,86 
2014 58,16 105,2 6,58 101,4 – 

 
без урахування тимчасово окупованої території  

АР Крим і м. Севастополя 
2010 39,18 – 6,20 – 4,66 
2011 43,84 111,9 6,85 110,4 5,15 
2012 48,99 111,8 6,88 100,5 4,69 
2013 53,68 109,6 6,46 93,9 3,38 
2014 57,06 106,3 6,60 102,1 – 

1) Дані наведено наростаючим підсумком з початку інвестування. 

Джерело: узагальнено за [41, 151, 175, 177] 
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В нижній частині табл. 1.8 наведені обсяги на початок року та темпи зро-

стання іноземних інвестицій в економіку України та з економіки України в 

2010–2014 рр. без урахування тимчасово окупованої території АР Крим і 

м. Севастополя за співставними даними на початок 2015 р.  

За останні роки українська держава докладала значних зусиль задля під-

вищення своєї інвестиційної активності. Свідченням цього є: укладення більше 

ніж 50 міжнародних договорів про уникнення подвійного оподаткування, під-

писання угоди про сприяння й взаємний захист інвестицій із понад 70 країнами 

світу, ратифікування Вашингтонської конвенції 1965 р. про порядок вирішення 

інвестиційних суперечок між державами та іноземними суб’єктами господарю-

вання, вступ України у 2008 р. у СОТ, підписання у червні 2014 р. економічної 

частини Угоди про асоціацію між Україною та Європейським союзом, яка, зок-

рема, передбачає створення зони вільної торгівлі (ЗВТ) [256].  

Завдяки вжитим заходам приріст іноземних інвестицій в Україну, у 2003–

2008 рр., становив понад 20 % щорічно (див. табл. 1.8). Однак світова фінансова 

криза, яка почалась у 2008 р., дещо скоротила темпи надходження прямих іно-

земних інвестицій в Україну.  

Суттєве погіршення економічної ситуації в 2014 році обумовлено веден-

ням військових дій на сході України та низьким зовнішнім попитом на фоні на-

копичених макроекономічних дисбалансів у попередні роки.  

Зниження обсягів виробництва базових галузей економіки України за 

2014 р. становило 9,6 % у річному вимірі, зокрема обсяги виробництва в про-

мисловості знизилися на 10,7 %, будівництві – на 21,7 %, оборот роздрібної то-

ргівлі зменшився на 8,6 %. Єдиною галуззю, виробництво якої зростало, було 

сільське господарство (2,8 %) завдяки рекордному врожаю зернових культур 

(63,8 млн т) [4]. 

Динаміка надходження прямих іноземних інвестицій в Україну в 1994–

2013 рр. зображена на рис. 1.5. 
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Рис. 1.5. Динаміка прямих іноземних інвестицій в Україну в 1994–2013 рр.  

Джерело: побудовано за [41, 171, 177] 
 

Аналізуючи табл. 1.8 та рис. 1.5, можна зауважити, що протягом останніх 

кількох років не спостерігається покращення ситуації з приростом інвестицій в 

економіку України [81]. 

Інвестиції в Україну надходять зі 125 країн світу. До основних країн-

інвесторів, на які припадає майже 90 % загального обсягу прямих інвестицій, 

відносяться країни, наведені в табл. 1.9 [41]. 

За даними табл. 1.9 до основних країн-інвесторів у 2010–2014 рр. нале-

жать: Кіпр (29,9 % загального обсягу на 31.12.2014), Німеччина (12,5 %), Ні-

дерланди (11,1 %), Російська Федерація (5,9 %), Австрія (5,5 %) [41]. 

Перелік країн визначено, виходячи з найбільших обсягів інвестицій, що 

вкладені в економіку України. Обсяги прямих інвестицій в Україну та за окре-

мими країнами-інвесторами наведено з урахуванням даних Національного бан-

ку України та Фонду державного майна України.  
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Таблиця 1.9 

 Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал) з країн світу в економіці 

України без урахування тимчасово окупованої території  

АР Крим і м. Севастополя  

01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013 31.12.2013 31.12.2014 

Країни світу млрд 
дол. 

США 
% 

млрд 
дол. 

США 
% 

млрд 
дол. 

США 
% 

млрд 
дол. 

США 
% 

млрд 
дол. 

США 
% 

Усього 43,84 100,0 48,99 100,0 53,68 100,0 56,36 100,0 45,92 100,0
Кіпр 9,87 22,5 13,00 26,5 17,12 31,9 18,50 32,8 13,71 29,9 
Німеччина 6,98 15,9 7,34 15,0 5,98 11,1 6,15 10,9 5,72 12,5 
Нідерланди 4,66 10,6 4,87 9,9 5,18 9,6 5,44 9,7 5,11 11,1 
Російська  
Федерація 3,08 7,0 3,25 6,6 3,42 6,4 3,89 6,9 2,72 5,9 

Австрія 2,72 6,2 3,23 6,6 3,39 6,3 3,18 5,6 2,53 5,5 
Велика Британія 2,23 5,1 2,54 5,2 2,50 4,7 2,65 4,7 2,15 4,7 
Вiрґiнськi  
Острови (Брит.) 

1,38 3,2 1,58 3,2 1,89 3,5 2,34 4,2 2,00 4,4 

Франція 2,34 5,3 2,23 4,6 1,73 3,2 1,79 3,2 1,61 3,5 
Швейцарія 0,85 1,9 0,94 1,9 1,10 2,0 1,32 2,3 1,39 3,0 
Італія 0,98 2,2 0,97 2,0 1,03 1,9 1,27 2,2 1,00 2,2 
Беліз 0,13 0,3 0,15 0,3 0,81 1,5 1,01 1,8 0,64 1,4 
США 1,13 2,6 0,97 2,0 0,98 1,8 0,95 1,7 0,86 1,9 
Польща 0,93 2,1 0,85 1,7 0,92 1,7 0,85 1,5 0,83 1,8 
Інші країни 6,55 15,0 7,07 14,4 7,65 14,2 7,03 12,5 5,64 12,3 

Джерело: складено за [41; 175, с. 13]  

Слід зауважити, що розподіл надходжень прямих іноземних інвестицій між 

регіонами України нерівномірний (табл. 1.10).  

В табл. 1.10 виділені значення обсягів інвестицій у регіони України, що у 

відповідні роки були вищі за середній рівень. Найбільш пріоритетними в 

2013 р. були: м. Київ, Дніпропетровська, Харківська та Донецька області. 

Найгірше становище із залученням прямих іноземних інвестицій у Черні-

вецькій, Тернопільській, Кіровоградській, Чернігівській, Миколаївській, Хмель-

ницькій, Херсонській, Вінницькій, Волинській, Черкаській, Рівненській, Жито-

мирській, Закарпатській, Сумській областях, м. Севастополь. Значення обсягів 

прямих іноземних інвестицій у цих регіонах менше середнього значення, роз-

рахованого для сукупності регіонів за винятком пріоритетних. Ці регіони також 

виділені в нижній частині табл. 1.10 [81]. 
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Таблиця 1.10 

Прямі іноземні інвестиції в регіони України в 2005–2014 рр.  

Прямі іноземні інвестиції на початок року, млн дол. США 
Регіони 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Україна  9047,0 16890,021607,3 29542,7 35616,4 40053,0 44806,0 50333,9 55296,8 58156,9 
м. Київ  2861,1 4836,5 7053,1 11674,4 16837,2 19225,1 21831,6 24907,7 27278,1 28039,7 
Дніпропетров-
ська обл. 

821,0 5872,6 6519,3 7096,7 6832,4 7054,1 7495,1 8208,2 8432,3 9092,1 

Харківська 
обл.  

387,6 485,7 983,7 1278,8 1609,9 2082,7 2716,9 2814,3 2174,3 2216,3 

Донецька обл. 529,7 614,4 905,9 1355,2 1529,0 1636,8 2278,2 2646,9 3187 3510,5 
Київська обл. 522,2 678,9 908,3 1120,5 1347,4 1525,5 1611,1 1751,7 1835,2 1948,3 
Львівська обл. 358,2 426,9 515,0 838,5 958,0 1198,6 1254,6 1387,8 1637,8 1706 
Одеська обл. 517,8 599,3 718,7 880,8 970,2 1042,0 1107,3 1220,5 1629,1 1670,7 
АР Крим 331,2 460,4 577,0 726,2 622,1 718,4 815,6 1176,7 1461,6 1608,9 
Запорізька обл. 486,2 598,6 656,6 811,4 890,6 916,1 952,8 987,6 1077,6 1124,7 
Луганська обл.  146,2 268,7 284,3 367,0 393,8 637,1 687,5 766,0 838,2 883,8 
Полтавська 
обл.  

210,1 280,0 316,7 368,8 516,3 450,9 551,3 702,2 943,2 1065,1 

Івано-Фра-
нківська обл. 

120,9 136,7 183,5 404,8 500,4 635,1 512,5 624,0 642,7 813,5 

Сумська обл. 135,0 165,5 156,7 180,5 158,0 243,5 359,6 361,8 386,5 427,2 
Закарпатська 
обл. 

244,3 261,3 295,0 345,3 356,4 363,7 364,4 348,5 406,4 447,4 

Житомирська 
обл. 

82,2 121,5 154,4 205,1 208,9 238,1 258,1 337,7 362,8 387,7 

Рівненська обл.  71,1 109,6 145,0 265,5 304,4 307,6 309,2 280,4 298,8 312,9 
Черкаська обл.  122,3 99,1 116,3 175,0 168,1 222,5 289,4 285,7 882,5 890 
Волинська обл.  97,4 113,4 272,4 392,4 269,2 332,4 218,6 291,4 380,5 339,3 
Вінницька обл.  65,8 79,1 108,3 152,6 161,3 184,6 205,3 226,4 248,2 278,7 
Херсонська 
обл. 

75,0 109,2 127,5 174,1 192,9 197,4 203,4 206,4 251,5 279,4 

Хмельницька 
обл. 

66,5 77,3 92,2 129,0 137,3 219,6 183,0 186,8 205,1 225,5 

м. Севастополь 66,5 110,5 144,8 165,7 160,3 158,8 153,6 165,8 155,9 191,2 
Миколаївська 
обл. 

75,8 123,7 113,0 136,8 161,8 162,7 165,4 152,3 244,7 280,5 

Чернігівська 
обл. 

95,9 98,2 81,5 96,1 103,9 88,8 94,9 100,9 105 128,6 

Кіровоградська 
обл. 

107,2 67,5 68,6 71,6 80,2 82,6 65,0 72,4 103,7 150,9 

Тернпільська 
обл. 

37,2 39,3 45,0 51,0 58,6 66,5 59,8 61,9 63,9 68,2 

Чернівецька 
обл. 

24,5 28,4 36,8 51,2 60,1 61,8 61,9 61,9 64,2 69,8 

Середнє знач. 320,7 624,5 799,2 1093,1 1318,1 1483,4 1659,5 1864,2 2048,0 2154,0 
Середнє прогр. 102,4 216,9 236,8 317,7 337,9 387,7 455,8 511,2 618,5 665,1 

Джерело: побудовано за [41, 175, 177] 
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Серед чинників, що обумовлювали  економічні тенденції в 2014 році, були: 

– військові дії на сході України та розрив міжрегіональних зв’язків унас-

лідок анексії АР Крим;  

– низький зовнішній попит унаслідок гальмування економічного зростан-

ня країн – основних торговельних партнерів; 

– ускладнені торговельні відносини з Російською Федерацією; 

– зниження купівельної спроможності населення внаслідок зменшення 

реальних доходів населення; 

– погіршення фінансових результатів підприємств, звуження кредитної 

активності; 

– скорочення державного фінансування та високий рівень невизначеності. 

Для більш глибокого аналізу регіональної диференціації обсягів прямих 

іноземних інвестицій в Україні є необхідним встановлення ступеня концентра-

ції інвестицій в регіональному розрізі. З цією метою запропоновано викорис-

тання індикатора, що визначає регіональну концентрацію прямих іноземних ін-

вестицій – індекса Херфіндаля – Хіршмана (Herfindahl – Hirschman Index або 

HHI), який розраховується за формулою [232]: 

∑
=

=
п

i
idHНІ

1

2 ,     (1.10) 

де id  – частка прямих іноземних інвестицій i-го регіону в загальному обсязі;  

п – кількість регіонів.  

Цей індекс може мати значення від 0 до 10 000 (або від 0 до 1). Він являє 

собою суму квадратів часток прямих іноземних інвестицій в регіони України в 

загальному обсязі відповідних інвестицій, причому більше значення індексу 

означатиме більшу регіональну концентрацію.  

Ступінь концентрації визначається  таким чином [122]: 

– індекс має значення нижче 0,1 (або 1 000) – незначна концентрація, 

– індекс має значення від 0,1 до 0,18 (або від 1 000 до 1 800) – середня 

концентрація ринку, 

– індекс має значення вище 0,18 (або 1 800) – висока концентрація ринку. 
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Результати розрахунку індексів регіональної концентрації прямих інозем-

них інвестицій в Україні (індексів Херфіндаля – Хіршмана) в 2004–2014 рр. на-

ведено на рис. 1.6. 
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Рис. 1.6. Динаміка індексу регіональної концентрації прямих іноземних 

інвестицій в Україні у 2004–2014 рр. 

Джерело: розраховано автором за [41, 175, 177] 

 

Аналіз рис. 1.6 показав, що в 2006 р. індекс регіональної концентрації ін-

вестицій стрімко збільшився (в 1,64 раза: з 0,129 до 0,212). Значення індексів 

Херфіндаля – Хіршмана в 2006–2014 рр. (> 0,18) свідчать про високу регіональ-

ну концентрацію прямих іноземних інвестицій в Україні в означеному періоді. 

За обсягами прямих іноземних інвестицій на одну особу населення на по-

чаток року суттєво відрізняються від інших м. Київ та Дніпропетровська об-

ласть. Вони були стійкими лідерами з 2006 р. (табл. 1.11). У 2011 р. до цих регі-

онів приєдналась Харківська область, перевищивши середній рівень прямих 

іноземних інвестицій на одну особу населення по Україні на 8,6 дол. США. 

Україна потенційно може бути однією із провідних країн по залученню 

іноземних інвестицій. Цьому сприяє її великий внутрішній ринок, кваліфікована 

й водночас дешева робоча сила, значний науково-технічний потенціал, наявність 

інфраструктури, хоч і не надто розвиненої, значна ресурсна база [206, 212]. 
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Таблиця 1.11 

Обсяги прямих іноземних інвестицій на одну особу населення на початок 

року (наростаючим підсумком, дол. США)  

  1996 2001 2006 2010 2011 2012 2013 2014 
Україна 17,5 78,7 359,9 873,1 980,6 1105,6 1217,6 1283,6 
м. Київ 140,1 501,1 1833,1 7031,9 7936,2 9006,9 9783 9958,7 
Дніпропетров-
ська обл. 16,6 59,7 1698,1 2098,5 2242,2 2468,6 2547 2757,8 
Харківська обл. 2,7 41,2 172,0 754,6 989,2 1029,7 797,1 813,3 
Київська обл. 17,1 188,8 384,5 887,4 940,0 1022,7 1070,1 1134,0 
Тернопільська 
обл. 7,8 18,5 35,3 61,1 55,2 57,4 59,4 63,6 
max 140,1 501,1 1833,1 7031,9 7936,2 9006,9 9783 9958,7 
min 1,7 9,6 31,3 61,1 55,2 57,4 59,4 63,6 
max/min 82,41 52,19 58,56 115,09 143,77 156,92 164,69 156,58 

Джерело: узагальнено автором за даними [41, 175, 177] 
 

Для більш глибокого аналізу ринку інвестицій в Україні в регіональному 

розрізі є необхідним встановлення ступеня концентрації інвестицій, вивезених з 

регіонів. Результати розрахунку індексів регіональної концентрації інвестицій 

(індексів Херфіндаля – Хіршмана), вивезених з України  в 2001–2013 рр., наве-

дено на рис. 1.7. 
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Рис. 1.7. Динаміка індексу регіональної концентрації інвестицій (ННІ), ви-

везених з України в 2001–2013 рр. 

Джерело: розраховано автором за даними [41, 171, 177] 
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Аналіз рис. 1.7 показав, що з 2008 р. індекс концентрації регіональних ін-

вестицій, вивезених з України, стрімко збільшився (більше, ніж у 3 рази: з 0,219 

до 0,752). 

Проведений аналіз свідчить про значну неоднорідність інвестиційного 

простору в Україні, а також підтверджує необхідність дослідження інвестицій-

ної привабливості у розрізі регіонів. 

Важливою умовою залучення іноземних інвесторів є рішення питання 

про власність на землю. В Україні іноземні інвестори керуються у своїй діяль-

ності більш ніж 70 нормативними актами різного рівня. Зміни й доповнення, 

внесені в чинне законодавство, не поліпшують умови інвестиційної діяльності. 

Дослідження умов залучення іноземних інвестицій в Україну показало, 

що іноземним інвесторам дуже важливо, щоб у країні-реципієнті були створені 

визначені умови для їхньої діяльності.  

Для залучення іноземних інвестицій, обов’язковими є наступні умови [198, 

199]: стабільність політичної обстановки і довіра уряду; надійність інформацій-

ного забезпечення; простір дій для приватного підприємництва; адекватне і про-

гнозоване оподатковування; правові гарантії і гарантії виконання договорів; ско-

рочення ролі бюрократичного апарата керування, спрощення процедури видачі 

дозволів; ліберальний зовнішньоторговельний режим; можливість користатися 

недорогими послугами інфраструктури, такими як електроенергія, вода, телеко-

мунікації, транспортні дороги, послуги і т.д.; відсутність контактів із криміналь-

ними структурами. 

Основними напрямами спрямування іноземних інвестицій в Україні на 31 

грудня 2014 р. є промисловість, де зосереджено 14817,1 млн  дол. (32,27 % за-

гального обсягу прямих інвестицій в Україну), у т.ч. переробної – 12569,5 млн  

дол. та добувної – 1461,2 млн  дол., у фінансових установах акумульовано 

11537,4 млн  дол. (25,13 %) прямих інвестицій [175].  

На думку Худавердієвої В. А. [206, с. 66] в Україні простежується нераціо-

нальний розподіл іноземних інвестицій між інституціональними одиницями за 

різними видами діяльності. Велика увага зосереджена на інвестування в переро-
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бну промисловість. Незважаючи на те, що Україна багата на природні ресурси, 

на добувну промисловість спрямована незначна частка іноземних інвестицій. 

Ефективному залученню іноземних інвестицій в Україні перешкоджає 

ряд проблем [206, с. 66]: відсутність відповідного інвестиційного клімату; не-

досконалість законодавства; недосконалість ринкового механізму; нестабіль-

ність політичної ситуації; нерозвиненість виробничої та соціальної інфраструк-

тури; низький рівень ділової та професійної кваліфікації підприємців; відсут-

ність зацікавлених партнерів; нестача привабливих інвестиційних проектів; не-

досконалість податкової системи; відсутність дієвого механізму кредитування; 

відсутність дієвої системи страхування інвестицій; недостатнє інформаційне 

забезпечення; дефіцит власних інвестиційних ресурсів підприємства; надвисо-

кий рівень інфляції; встановлені високі відсоткові ставки; корупція. 

Виходячи з міжнародних експертних оцінок, найсприятливіші умови для 

прямих іноземних інвестицій мають такі країни: США, Канада, Німеччина, 

Швейцарія, а також Азіатсько-Тихоокеанські країни [2]. 

Прямі іноземні інвестиції займають особливе місце серед форм міжнаро-

дного руху капіталу, тому що [73]: 

– це реальні інвестиції, які, на відміну від портфельних, не є чисто фінан-

совими актами, що виражені в національній валюті. Вони здійснюються у під-

приємства, землю та інші капітальні товари; 

– прямі іноземні інвестиції, на відміну від портфельних, забезпечують 

управлінський контроль над об’єктом, в який інвестовано капітал. 

На практиці більшість рішень про прямі іноземні інвестиції ґрунтуються 

на численних мотивах, враховують численні чинники. Політичні мотиви інвес-

тування рідко відокремлені від економічних. Саме тому обсяг прямих інозем-

них інвестицій можна вважати одним із узагальнюючих статистичних показни-

ків інвестиційної привабливості регіонів України. 

У багатьох дослідженнях з питань інвестування поняття інвестиційної 

привабливості сприймається лише в контексті можливості залучення іноземно-

го капіталу. Тобто, до уваги беруться чинники залучення іноземних інвестицій і 
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при цьому забувається про вплив на національну економіку капітальних інвес-

тицій. Лише окремі дослідники звертаються до цього питання. Слід акцентува-

ти, що саме такий підхід є більш комплексним і доцільнішим. Іноземні інвести-

ції не будуть поступати в країну з паралізованою внутрішньою інвестиційною 

активністю. Ніякими привабливими законодавчими актами і податковими піль-

гами не можна залучити приватний капітал, якщо бізнесовий клімат у країні не-

сприятливий для внутрішніх інвесторів [168]. 

Державне статистичне спостереження щодо капітальних інвестицій про-

водиться за формами № 2-інвестиції (квартальна) “Капітальні інвестиції” та 

№ 2-інвестиції (річна) “Капітальні інвестиції, вибуття й амортизація активів” на 

основі роз’яснень щодо їх заповнення [145]. 

Формування генеральної сукупності одиниць для проведення державного 

статистичного спостереження щодо капітальних інвестицій та інвестицій зов-

нішньоекономічної діяльності здійснюється на основі Реєстру статистичних 

одиниць (РСО) відповідно до ідентифікаційних та класифікаційних ознак, наве-

дених в табл. 1.12. 

Формування сукупності звітних одиниць державного статистичного спосте-

реження щодо капітальних інвестицій здійснюється на державному рівні щорічно.  

Капітальні інвестиції – інвестиції у придбання або виготовлення власними 

силами для власного використання  матеріальних та нематеріальних активів [41].  

До інвестицій у матеріальні активи належать інвестиції у землю, існуючі 

будівлі та споруди, нові будівлі, споруди, об’єкти незавершеного будівництва, 

машини, обладнання та інвентар, транспортні засоби, довгострокові біологічні 

активи та інші необоротні матеріальні активи, які були придбані або створені 

для власного використання, уключаючи витрати на капітальний ремонт, поліп-

шення, вдосконалення, реконструкцію, модернізацію [41].  

До інвестицій у нематеріальні активи належать інвестиції у придбання 

або створення власними силами програмного забезпечення, баз даних, прав ко-

ристування природними ресурсами, майном, прав на знаки для товарів і послуг, 

на об’єкти промислової власності, авторських та суміжних прав [41].  



 60 

Таблиця 1.12 

Ідентифікаційні та класифікаційні ознаки проведення державного  

статистичного спостереження щодо капітальних інвестицій та інвестицій 

зовнішньоекономічної діяльності  

Ознака критеріїв проведення державного 
статистичного спостереження № 

з/п 
Критерій 

Класифікації 
та довідники капітальних  

інвестицій 
інвестицій зовнішньо-
економічної діяльності 

1 Інституційний 
сектор економіки 

КІСЕ [67] S.11, S.12, S.13, 
S.15 (крім S.14) 

S.11, S.12, S.13 

2 Тип статистич-
ної одиниці 

Довідник ти-
пів статисти-
чних одиниць 

підприємство  
 

підприємство  
 

3 Організаційно-
правова форма 
господарювання 

СКОФ [178] незалежно від 
організаційно-
правової форми 

незалежно від організа-
ційно-правової форми 

4 Вид економічної 
діяльності 

КВЕД–2010 
[66] 

A–S A–S 

5 Орган держав-
ного управління 

КОДУ [68] незалежно від ор-
гану управління 

 

6 Розмір підпри-
ємства 

Довідник  
ознак розміру 
підприємств  

незалежно від 
розміру 

 

7 Наявність інозе-
много інвестора 
(для форми № 
10-зез)  

  Підприємства, які ма-
ють іноземного засно-
вника; відокремлений 
підрозділ іноземної 
юридичної особи (фі-
лії, постійні представ-
ництва нерезидентів) 

8 Наявність у 
суб’єктів госпо-
дарювання 
України філій за 
кордоном (для 
форми № 13-зез)  

  Підприємства, які ма-
ють філії за кордоном  

Джерело: узагальнено за [41, 110] 

Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності обліковуються за 

основним видом економічної діяльності підприємств. Починаючи з І кварталу 

2013 р. дані надаються відповідно Класифікації видів економічної діяльності 

(ДК 009:2010) [66]. 
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Вартісні показники наведено у фактичних цінах відповідних років [41]. 

Динаміку обсягів капітальних інвестицій в Україні в 2004–2013 рр. представле-

но на рис. 1.8, їх структуру за видами активів – в табл. 1.13. 
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Рис. 1.8. Капітальні інвестиції, у фактичних цінах, млрд грн в 2004–2013 рр. 

Джерело: побудовано автором за [41, 175, 177] 
 

Аналізуючи наведені дані, можна зробити висновки про щорічне збіль-

шення обсягів капітальних інвестицій за всіма напрямами, структура інвестицій 

суттєво не змінювалась (табл.1.13). 

Таблиця 1.13 

Капітальні інвестиції, відсотків до загального обсягу 

Інвестиції 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

усього 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

у матеріа-

льні активи 97,59 97,27 96,93 97,13 97,66 96,95 96,30 96,37 97,01 95,84 

в нематеріа-

льні активи 2,41 2,73 3,07 2,87 2,34 3,05 3,70 3,63 2,99 4,16 

Джерело: узагальнено за [41, 175, 177] 
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В табл. 1.14 наведено обсяги капітальних інвестицій за видами активів за 

2010–2014 рр. без урахування тимчасово окупованої території АР Крим і 

м. Севастополя, за 2014 р. також без частини зони проведення антитерористич-

ної операції. 

Таблиця 1.14 

Капітальні інвестиції за видами активів за 2010–2014 рр. (без урахування 

тимчасово окупованої території АР Крим і м. Севастополь, за 2014 р. також 

без частини зони проведення антитерористичної операції) 

2010 2013 2014 Капітальні інвестиції 
за видами активів млрд  

грн 
% 

млрд  
грн 

% 
млрд  
грн 

% 

Усього, млрд грн 180,58 100,00 249,87 100,00 219,42 100,00 
інвестиції у матеріальні  
активи 173,66 96,17 239,39 95,81 212,04 96,64 

житлові будівлі 25,75 14,26 36,13 14,46 33,18 15,12 
нежитлові будівлі 37,16 20,58 45,25 18,11 40,86 18,62 
інженерні споруди 39,06 21,63 51,84 20,75 46,60 21,24 
машини, обладнання та 
 інвентар 54,06 29,94 79,03 31,63 68,95 31,42 
транспортні засоби 11,03 6,11 16,25 6,50 13,83 6,30 
земля 1,18 0,65 1,02 0,41 1,00 0,46 
довгострокові біологічні 
активи рослинництва та 
тваринництва 1,80 1,00 2,36 0,94 2,03 0,93 
інші матеріальні активи 3,63 2,01 7,51 3,01 5,59 2,55 

інвестиції у нематеріальні 
активи 6,91 3,83 10,48 4,19 7,38 3,36 
з них:      0,00   0,00 

програмне забезпечення та 
бази даних 2,80 1,55 3,48 1,39 2,97 1,35 
права на комерційні позна-
чення, об’єкти промисло-
вої власності, авторські та 
суміжні права, патенти,  
ліцензії, концесії тощо 3,04 1,68 5,63 2,25 3,21 1,46 

Джерело: узагальнено за [41] 
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Слід зауважити, що розподіл надходжень капітальних інвестицій між регі-

онами України нерівномірний (табл. 1.15).  

Таблиця 1.15 

Капітальні інвестиції за регіонами України в 2010–2014 рр. 

Капітальні інвестиції, млрд грн 
Регіони 

2010 2011 2012 2013 

Ранг регіону 

в 2013 р. 

м. Київ 53,73 71,14 79,61 70,32 1 

Донецька обл. 14,99 26,80 31,72 27,91 2 

Дніпропетровська обл. 16,02 22,12 22,51 21,29 3 

Київська обл. 11,33 17,67 20,37 20,70 4 

АР Крим 6,93 16,91 18,33 15,45 5 

Одеська обл. 9,72 9,35 14,63 11,87 6 

Луганська обл. 5,65 6,98 8,22 11,37 7 

Львівська обл. 8,83 12,11 11,17 9,82 8 

Полтавська обл. 6,29 7,86 10,22 9,54 9 

Харківська обл. 8,06 13,04 14,76 9,29 10 

Запорізька обл. 7,96 6,68 7,20 6,84 11 

Вінницька обл. 3,55 5,08 5,82 6,11 12 

Миколаївська обл. 4,42 4,30 4,70 5,01 13 

Івано-Франківська обл. 4,38 4,26 5,17 4,80 14 

Хмельницька обл. 2,95 3,55 3,49 3,64 15 

Черкаська обл. 2,83 3,23 3,78 3,41 16 

Волинська обл. 1,77 2,58 3,26 3,33 17 

Кіровоградська обл. 2,12 3,99 4,58 3,22 18 

Житомирська обл. 2,01 2,52 2,89 3,01 19 

Тернопільська обл. 2,14 2,52 3,38 2,98 20 

Чернігівська обл. 1,89 2,40 2,74 2,84 21 

Рівненська обл. 1,94 2,57 2,77 2,84 22 

Сумська обл. 2,19 3,02 2,87 2,72 23 

Закарпатська обл. 2,21 3,05 2,74 2,65 24 

Севастополь обл. 1,56 1,74 2,10 2,40 25 

Чернівецька обл. 1,72 1,79 2,23 2,26 26 

Херсонська обл. 1,89 2,69 2,44 2,13 27 

Середнє значення 7,00 9,63 10,88 9,92  

Джерело: узагальнено за [41, 175, 177] 
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В табл. 1.15 виділені значення обсягів інвестицій у регіони України, що у 

відповідні роки були вищі за середній рівень. Найбільш пріоритетними в 

2013 р. були: м. Київ, Донецька, Дніпропетровська, Київська, Одеська, Луган-

ська області, а також АРК. 

Найгірше становище із залученням капітальних інвестицій у Херсонській, 

Чернівецькій, Закарпатській, Сумській, Рівненській, Чернігівській,  Тернопіль-

ській, Житомирській, Кіровоградській, Волинській, Черкаській, Хмельницькій 

областях та в м. Севастополь. 

Значення обсягів капітальних інвестицій у цих регіонах менше середнього 

значення, розрахованого для сукупності регіонів за винятком пріоритетних 

(4,44 млрд грн). Ці регіони також виділені в нижній частині табл. 1.15.  

За обсягами прямих іноземних інвестицій на одну особу населення на по-

чаток року суттєво відрізняються від інших м. Київ, Київська та Дніпропетров-

ська область. Вони є стійкими лідерами з 2010 р. (табл. 1.16).  

Таблиця 1.16 

Капітальні інвестиції на одну особу населення в 2010–2013 рр. 

 Капітальні інвестиції на одну особу населення, тис. грн 

 2010 2011 2012 2013 

Україна 4,14 5,71 6,47 5,91 

м. Київ 19,53 25,73 28,55 24,98 

Київська обл. 6,61 10,32 11,88 12,05 

АР Крим 3,54 8,65 9,38 7,89 

Полтавська обл. 4,23 5,33 6,98 6,55 

Дніпропетровська обл. 4,79 6,65 6,80 6,46 

Донецька обл. 3,38 6,08 7,25 6,42 

м. Севастополь 4,12 4,58 5,53 6,28 

Житомирська обл. 1,57 1,97 2,27 2,37 

Закарпатська обл. 1,77 2,45 2,19 2,11 

Херсонська обл. 1,74 2,48 2,26 1,98 

макс 19,53 25,73 28,55 24,98 

мін 1,57 1,97 2,19 1,98 

макс/мін 12,46 13,04 13,04 12,62 

Джерело: узагальнено за [41, 175, 177] 
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Херсонська, Закарпатська та Житомирська області мають найменший об-

сяг капітальних інвестицій на одну особу населення в 2010–2013 рр. 

Результати розрахунку індексів регіональної концентрації капітальних ін-

вестицій в Україні (індексів Херфіндаля – Хіршмана) в 2010–2014 рр. наведено 

на рис. 1.9. 
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Рис. 1.9. Динаміка індексу регіональної концентрації капітальних інвести-

цій ННІ в Україні в 2010–2014 рр. 

Джерело: розраховано за [41, 175, 177] 

 

Аналіз рис. 1.9 показав, що значення індексів Херфіндаля – Хіршмана в 

2010–2014 рр. (< 0,18) свідчать про незначну регіональну концентрацію капіта-

льних інвестицій в Україні в означеному періоді. 

Аналіз регіональної диференціації прямих іноземних інвестицій  дозво-

лив зробити висновки про значну інвестиційну неоднорідність регіонального 

простору в Україні та, як наслідок, необхідність виділення регіональних чинни-

ків інвестиційної привабливості, а також формування системи відповідних ста-

тистичних показників. 
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Висновки до розділу 1 

 

 

У даному розділі розглянуто теоретичні засади статистичного вивчення 

інвестиційної привабливості регіонів України, а саме: наведено підходи до ви-

значення сутності понять інвестицій та інвестиційної привабливості, проаналі-

зовано методи та проблеми оцінювання інвестиційної привабливості адмініст-

ративно-територіальних одиниць та регіонів України, розглянуто прямі інозем-

ні та капітальні інвестиції, як узагальнюючі статистичні показники інвестицій-

ної привабливості регіонів України. 

Проведені дослідження дозволили сформулювати наступні висновки. 

1. Характеристика інвестиційного клімату в регіоні визначається рівнями 

його інвестиційної привабливості та інвестиційної активності. Для всебічного 

розуміння сутності поняття “інвестиційна привабливість” доцільно проаналізу-

вати два підходи до її визначення – з позиції інвестора та з позиції суб’єкта ін-

вестування. Тобто, інвестиційна привабливість повинна розглядатися як ре-

зультат узгодження інтересів учасників інвестиційного процесу. 

В результаті аналізу теоретичних положень запропоновано під “інвести-

ційною привабливістю регіону” розуміти не тільки узагальнену характеристику 

особливостей, переваг і недоліків об’єкта інвестування, а також ж сукупність 

регіональних чинників, що визначаються з урахуванням інвестиційних мотивів 

різних інвесторів та характеризуються за допомогою низки показників, які під-

даються кількісній чи якісній оцінці.  

2. Узагальнення методичних підходів до оцінки інвестиційної привабли-

вості регіонів дозволило провести їх систематизацію та об’єднати в наступні: на 

основі узагальнюючих статистичних показників, експертний, рейтинговий та на 

підґрунті теорії нечіткої логіки (FUZZY-технологій). 

Здійснення порівняльного аналізу виділених груп методичних підходів до 

оцінки інвестиційної привабливості дозволило встановити, що для оцінки інве-

стиційної привабливості регіонів України наряду з іншими методами доцільно 
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використовувати апарат теорії нечітких множин та нечіткої логіки. Його вико-

ристання надає можливість формалізації різнорідної інформації (детермінова-

ної, інтервальної, статистичної, лінгвістичної), що підвищує якість отриманих 

рішень, та надає можливість максимального врахування описової експертної 

інформації, яка досить часто превалює або виявляється єдино можливою.  

3. Попереднє статистичне оцінювання інвестиційної привабливості регіо-

нів України доцільно проводити на основі узагальнюючих показників, в якості 

яких слід обрати прямі іноземні та капітальні інвестиції. Проведений аналіз 

прямого іноземного інвестування в регіони України показав, що найбільш пріо-

ритетними в 2014 р. є: м. Київ, Дніпропетровська, Харківська та Донецька об-

ласті; найгірша ситуація з інвестиціями – у Чернівецькій, Тернопільській, Кіро-

воградській, Чернігівській та Хмельницькій областях. 

4. Аналіз динаміки обсягів прямих інвестицій в Україну в 2010–2014 рр. 

дозволив виділити основні країни-інвестори, до яких належать: Кіпр (29,9 % за-

гального обсягу на 31.12.2014), Німеччина (12,5 %) та Нідерланди (11,1 %). Та-

кож встановлено, що розподіл надходжень прямих іноземних інвестицій між 

регіонами України є дуже нерівномірним.  

Більш глибокий аналіз регіональної диференціації обсягів прямих інозе-

мних інвестицій в Україні з використанням індекса Херфіндаля – Хіршмана 

дозволив встановити значну ступінь концентрації інвестицій в регіональному 

розрізі.  

5. Прийняти рішення про інвестування певного підприємства можна тіль-

ки на підставі оцінки його інвестиційної привабливості як з точки зору приваб-

ливості галузі, так і з точки зору привабливості регіону, де воно знаходиться. 

Для врахування результатів оцінки привабливості галузі й регіону за обраними 

показниками доцільно використовувати інформаційну матрицю привабливості 

на мезоекономічному рівні.  

6. Традиційно оцінювання інвестиційної привабливості пов’язане з ви-

значенням агрегатного індикатора інвестиційної привабливості. Розрахунок ін-

тегрального індексу інвестиційної привабливості дозволяє здійснити ранжу-
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вання територій шляхом встановлення їх інвестиційного рейтингу на підставі 

агрегування впливу тих чи інших інвестиційних чинників. 

7. Узагальнення методичних підходів дозволило встановити, що на сього-

дні не існує універсальної методики оцінки інвестиційної привабливості регіо-

нів, яка б дозволила оцінити велику кількість чинників, що впливають на інвес-

тиційне середовище та врахувати регіональні особливості територій. 

Основні результати розділу опубліковані в наукових працях автора [74, 

78, 81, 84]. 
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РОЗДІЛ 2 

СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ЧИННИКІВ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ  

ПРИВАБЛИВОСТІ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ 

 

 

2.1. Формування системи чинників та ідентифікація статистичних     

показників інвестиційної привабливості на регіональному та місцевому рівні 

 

 

Незважаючи на постійний науковий пошук, система показників для оцін-

ки інвестиційної привабливості регіонів України, вимагає уточнення й конкре-

тизації в частині її адекватності національним статистичним вимірам.  

Проблема комплексного оцінювання інвестиційної привабливості еконо-

міки регіонів України полягає у відсутності цієї системи показників в методо-

логії національної статистики.  

Зважаючи на це, для зведення та адаптації показників, що використову-

ються міжнародними організаціями, на першому етапі слід провести порівняль-

ний аналіз. Для цього необхідно побудувати відповідну інформаційну матрицю 

(табл. 2.1), яка складається з чотирьох граф: перша містить назву чинника інвес-

тиційної привабливості; друга – відповідні індикатори (назви груп показників); 

третя – показники, які доцільно використовувати на регіональному рівні (облас-

ті, АР Крим та міста спеціального статусу); четверта – показники, які доцільно 

використовувати на місцевому рівні (райони та міста). Загалом, є можливим іде-

нтифікувати 23 показника для регіонального рівня і 16 показників для місцевого 

рівня на базі дослідження наступних ключових інформаційних джерел [41, 176, 

177, 183, 184]. 

За методологією UNCTAD, переробленою та удосконаленою в 2012 р., 

виділено 4 базових чинника інвестиційної привабливості певної території [251]:  

1) привабливість ринку;  

2) ціна і якість робочої сили, зокрема, їхня доступність;  

3) наявність необхідної інфраструктури;  

4) наявність природних ресурсів. 
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Таблиця 2.1 

Ідентифікація показників ієрархічного оцінювання інвестиційної приваб-

ливості територіальних одиниць регіонального та місцевого рівня України 

Статистичні показники, 

що характеризують територіальні одиниці 

Чинники Індикатори регіонального рівня 

(області, АР Крим та міста  

спеціального статусу) 

місцевого рівня 

(райони та міста) 

1 2 3 4 

Розмір  

ринку 

Валовий регіональний продукт, 

млрд грн ( 11Х ) 

Обсяг реалізованої про-

дукції, тис. грн ( 11Х ) 

Купівельна 

спромож-

ність 

Валовий регіональний продукт  

у розрахунку на одну особу,  

тис. грн ( 12Х ) 

Обсяг реалізованої  

продукції на одну  

особу, тис. грн ( 12Х ) 

Приваб-

ливість 

ринку 

( 1Х ) Потенційні 

можливості 

зростання 

ринку 

Індекс фізичного обсягу валового 

регіонального продукту, у цінах 

попереднього року, % ( 13Х ) 

Індекс обсягу реалізова-

ної продукції, % до по-

переднього року ( 13Х ) 

Витрати на 

робочу силу 

Середньомісячна номінальна заробітна плата працівників, 

грн ( 21Х ) 

Виробничі 

можливості 

Кількість зайнятих працівників, тис. осіб ( 22Х ) 

Здоров’я Кількість відвідувань за зміну амбулаторно-поліклінічних 

закладів на 10 тис. населення ( 23Х ) 

Ціна і 

якість 

робочої 

сили 

( 2Х ) 
Освіта Кількість студентів вищих  

навчальних закладів І–ІV рівнів 

акредитації у розрахунку  

на 10 тис. населення ( 24Х ) 

– 

Виробництво електроенергії, 

 млн кВт год ( 31Х ) 

Споживання електроенер-

гії, млн кВт год ( 31Х ) 

Наявність 
необ-
хідної 
інфра-
стру-
ктури 
( 3Х ) 

Енергетика 

 

– 

Споживання  

електроенергії на одну 

особу, млн кВт год ( 32Х ) 
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Продовження табл. 2.1 
1 2 3 4 

Щільність автомобільних доріг 

загального користування  

з твердим покриттям,  

км на 1000 км² ( 32Х ) 

Щільність автомобільних 

доріг загального користу-

вання з твердим покрит-

тям, км на 1000 км² ( 33Х ) 

Загальна частка доріг із твердим 

покриттям, % ( 33Х ) 

Загальна частка доріг із тве-

рдим покриттям, % ( 34Х ) 

Щільність залізничних колій  

загального користування,  

км на 1000 км² ( 34Х ) 
– 

Транспорт 

 

Експлуатаційна довжина  

залізничних колій загального  

користування, км ( 35Х ) 

Довжина автомобільних 

доріг загального  

користування, км ( 35Х ) 

Кількість основних телефонних 

апаратів ( 36Х ) 
– 

Кількість абонентів стільникового 

зв’язку ( 37Х ) 
– 

Наяв-

ність 

необ-

хідної 

інфра-

стру-

ктури 

( 3Х ) Зв’язок (у 

розрахунку 

на 100 осіб 

населення) 

Кількість абонентів мережі  

Інтернет ( 38Х ) 
– 

Сільсько-

господарські 

ресурси 

Площа сільськогосподарських угідь у володінні та  

користуванні сільськогосподарських підприємств та  

господарств населення, на кінець року; тис. га ( 41Х ) 

Експорт палива мінерального;  

нафти і продуктів її перегонки, 

тис. дол. США ( 42Х ) 

Використання свіжої  

води, млн м3 ( 42Х ) 

Експорт руди, шлаку і золи,  

тис. дол. США ( 43Х ) 
– 

Наяв-

ність 

природ-

них ре-

сурсів 

( 4Х ) 

Експлуатація 

природних 

ресурсів  

Природно-ландшафтний  

туристичний потенціал ( 44Х ) 
– 

Кримінальна Рівень злочинності, випадків на 10 тис. осіб населення ( 51Х ) 

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від  

стаціонарних та пересувних джерел забруднення, т / км2 ( 52Х ) 

Екологічна 

Утворення відходів у розрахунку на км2, т ( 53Х ) 

Безпека 

інвести-

ційної 

діяльно-

сті ( 5Х ) Політична Національна самосвідомість  

населення ( 54Х ) 
– 

Джерело: побудовано автором  
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Вибір змінних для оцінювання інвестиційної привабливості регіонів 

України та адміністративно-територіальних територіальних одиниць в межах 

регіону запропоновано здійснювати на основі результатів досліджень Дж. Дан-

нінга [224, 225, 226, 227], Доповіді про світові інвестиції UNCTAD [250–253], 

також запропоновано використання чиннику  “Безпека інвестиційної діяльнос-

ті” [6, 46, 188] та враховано можливість отримання зіставних даних для регіонів 

України та для районів та міст Харківської області [183, 184], на прикладі якої 

продемонстровано запропонований підхід ієрархічного статистичного оціню-

вання інвестиційної привабливості територіальних одиниць регіонального та 

місцевого рівня України. 

В табл. 2.1 наведено чинники, індикатори та показники інвестиційної 

привабливості регіонів України та адміністративно-територіальних одиниць на 

рівні регіону, що були використані в дослідженні. 

Для обґрунтування необхідності включення певних показників до складу 

загальної системи індикаторів інвестиційної привабливості економіки регіону є 

доцільним більш детально розглянути сутність і особливості розрахунку обра-

них показників [41].  

Основними показниками, що увійшли до першого чиннику “Привабли-

вість ринку”, є: 

– валовий регіональний продукт (ВРП) – на рівні регіону;  

– обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) – на рівні місцевої адмі-

ністративно-територіальної одиниці. 

Валовий регіональний продукт (ВРП) – це узагальнюючий показник роз-

витку економіки регіону, що відображає вартість, додатково створену резиден-

тами регіону у процесі виробництва за всіма видами економічної діяльності, і 

визначається як різниця між вартістю вироблених (випуск) і вартістю повністю 

використаних у процесі виробництва (проміжне споживання) товарів і послуг з 

урахуванням податків і за виключенням субсидій на продукти [110, 246]. При-

родно, що більш високий обсяг ВРП розглядається як перевага регіону-

реципієнта при здійсненні вкладень інвесторами. 

Необхідність включення даного показника до складу загальної системи 
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показників інвестиційної привабливості адміністративно-територіальних оди-

ниць пояснюється тим, що незважаючи на багаторазовий повторний рахунок 

він комплексно характеризує ємність регіонального ринку, тобто можливості 

збуту вироблених на підприємстві товарів і послуг, що є досить істотним чин-

ником при ухваленні рішення про інвестування.  

Валовий регіональний продукт у розрахунку на одну особу (обсяг реалі-

зованої продукції на одну особу) являє собою результат співставлення обсягу 

ВРП (обсягу реалізованої продукції) та середньої чисельності наявного насе-

лення регіону [110]. Включення цього показника виправдане тим, що він у зна-

чній мірі віддзеркалює доходи на душу населення й, відповідно, його купівель-

ну спроможність. 

Індекс фізичного обсягу валового регіонального продукту та/або індекс 

обсягу реалізованої продукції – відносні показники, що характеризують зміну 

обсягів ВРП та/або реалізованої продукції в поточному періоді в порівнянні з ба-

зисним. Включення даних показників до складу системи показників обумовлю-

ється тим, що вони є характеристикою динаміки фізичного обсягу ВРП (тобто 

виключається вплив зміни цін) та/або реалізації, тобто свідчать про темпи розви-

тку економіки регіону та/або ринку адміністративно-територіальної одиниці. 

До другого чиннику  “Ціна і якість робочої сили” увійшли такі показники 

як середньомісячна (за рік) номінальна заробітна плата штатних працівників, 

кількість зайнятих працівників, кількість відвідувань за зміну амбулаторно-

поліклінічних закладів, а для регіонів – кількість студентів ВНЗ  І–ІV рівнів ак-

редитації на 10 тис. населення. 

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників визна-

чається діленням суми нарахованого фонду оплати праці за рік на середньоріч-

ну кількість працівників за 12 місяців.  

Номінальна заробітна плата – нарахування працівникам у грошовій та на-

туральній формі за відпрацьований час або виконану роботу: тарифні ставки 

(посадові оклади), премії, доплати, надбавки, а також інші види оплати за не-

відпрацьований час. Вона включає обов’язкові відрахування із заробітної плати 
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працівників: податок із доходів фізичних осіб, внески на загальнообов’язкове 

державне пенсійне та соціальне страхування [110].  

Рівень заробітної плати істотно впливає на потенційні витрати інвестора 

при веденні бізнесу. Низький рівень оплати праці в регіоні сприяє залученню 

інвесторів, оскільки дає можливість знизити витрати виробництва. Однак при 

цьому варто мати на увазі, що рівень заробітної плати тісно пов’язаний з дохо-

дами на душу населення, які характеризують його платоспроможний попит і, 

відповідно, є також важливим показником для залучення інвестицій.  

Кількість зайнятих працівників визначають з урахуванням штатних, по-

заштатних і неоплачуваних (власників, засновників підприємства та членів їх-

ніх сімей) працівників підприємства [110]. 

Значення наведених показників для інвесторів полягає в тому, що вони 

комплексно характеризують наявність і якість робочої сили. 

Показник  “Кількість студентів ВНЗ І–ІV рівнів акредитації на 10 тис. на-

селення” використовується на регіональному рівні та є важливим чинником на 

користь регіону-реципієнту в тому випадку, якщо відбувається впровадження 

передової техніки й технології, для чого об’єкт інвестування вимагає наявності 

висококваліфікованих кадрів. 

Ще одним чинником інвестиційної привабливості територій є  “Наявність 

необхідної інфраструктури”. Вагомість показників даного чиннику визначаєть-

ся можливостями оцінки витрат на транспортно-логістичні витрати, а також 

одержання додаткових конкурентних переваг за рахунок більш оперативної до-

ставки товарів і надання послуг потенційним клієнтам. Даний чинник може бу-

ти представлений показниками: споживання електроенергії (загальне та на одну 

особу), довжини автомобільних доріг загального користування, щільності ав-

томобільних доріг загального користування з твердим покриттям, а також зага-

льної частки доріг із твердим покриттям. 

На регіональному рівні наведений перелік слід доповнити показниками  

“Експлуатаційна довжина залізничних колій загального користування” та інди-

каторами інтенсивності телефонного, стільникового зв’язку та Інтернет-
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комунікацій (у розрахунку на 100 осіб населення), які характеризують можли-

вості регіону по наданню інформаційних послуг, що вкрай важливо в умовах 

високої динаміки сучасного інвестиційного середовища. 

До чиннику “Наявність природних ресурсів” доцільно віднести такі пока-

зники, як площа сільськогосподарських угідь у володінні та користуванні сіль-

ськогосподарських підприємств і господарств населення, експорт природних 

ресурсів (у регіональному розрізі), природно-ландшафтний туристичний потен-

ціал (у регіональному розрізі), а також використання свіжої води.  

Слід зауважити, що показник  “Природно-ландшафтний туристичний по-

тенціал” не може бути оцінений кількісно, що завдає певних перешкод для за-

стосування традиційних методів оцінювання інвестиційної привабливості та 

спонукає до використання апарату нечіткої логіки.  

Оцінка природно-ресурсного потенціалу не розкриває повністю рівень ін-

вестиційної конкурентоспроможності регіону, вона лише свідчить про наяв-

ність ресурсів, розвиток яких буде сприяти зростанню привабливості регіону. 

Наступною компонентою інвестиційної привабливості є рівень безпеки 

інвестиційної діяльності (чинник “Безпека інвестиційної діяльності”). Даний 

чинник є одним із ключових при ухваленні рішення про інвестування, оскільки 

впливає не тільки на можливість одержання прибутку, але й на збереження ін-

вестованого капіталу. Найважливішими умовами безпеки інвестиційної діяль-

ності є політична та економічна стабільність в країні. 

Кримінальний аспект безпеки інвестиційної діяльності віддзеркалює рі-

вень злочинності (випадків на 10 тис. осіб населення), що характеризує загаль-

ний рівень злочинності в даному регіоні і є важливим елементом для інвесторів, 

які вимогливо ставляться до своєї безпеки та безпеки свого бізнесу. 

Для оцінювання екологічної складової безпеки інвестиційної діяльності 

обрано показники: щільність викидів забруднюючих речовин в атмосферне по-

вітря від стаціонарних і пересувних джерел забруднення та щільність утворення 

відходів. Вищезгадані показники є досить важливими з погляду інвестора, оскі-

льки загальна оцінка рівня витрат на збереження навколишнього природного 
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середовища є важливим елементом у загальній системі показників інвестицій-

ної привабливості, а недотримання природоохоронного законодавства спричи-

няє досить значні санкції фінансового й адміністративного характеру. 

Політичний аспект безпеки інвестиційної діяльності на рівні регіону оці-

нює показник “Національна самосвідомість населення”, який теж може мати 

лише лінгвістичне визначення.  

Після визначення чинників, які впливають на інвестиційну привабливість, 

вибору статистичних показників, які описують ці чинники, необхідно переко-

натись, що обрані показники дійсно відображають вплив названих чинників. 

Крім того, сукупність показників повинна бути внутрішньо узгодженою та мак-

симально повно характеризувати відповідні чинники, що визначають інвести-

ційну привабливість територіальної одиниці. 

Для визначення внутрішньої узгодженості вибраних статистичних показ-

ників необхідно провести аналіз кореляційних зв’язків між ними. Наявність ви-

сокого ступеню кореляційних зв’язків дозволяє зробити висновок про те, чи ха-

рактеристики, що включені в індекс, дійсно відображають об’єкт дослідження 

та узгоджуються між собою.  

При дослідженні інвестиційної привабливості регіонів України автор 

вважає за доцільне виявити залежність обраних узагальнюючих показників 

(прямих іноземних і капітальних інвестиції) від статистичних індикаторів, на-

ведених в табл. 2.1. Для встановлення й виміру ступеня зв’язку між декількома 

факторними і одним результативним показником застосовується багатовимір-

ний кореляційний аналіз. Залежність між одним результативним показником і 

одним фактором, аналізується на основі парної кореляції. Метод канонічного 

кореляційного аналізу доцільно використовувати у нашому випадку – для ви-

значення взаємовпливу між декількома факторними і декількома результатив-

ними показниками, а також для виділення максимальних кореляційних зв’язків 

між групами вихідних змінних [173]. 

Важливою особливістю цього методу є те, що для його застосування не 

потрібна відсутність мультиколінеарності як у групі результативних показни-
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ків, так і в групі факторних. Алгоритм розрахунків даного методу будується на 

заміні вихідних змінних їх лінійними комбінаціями (лінійно незалежними). Ве-

лика кількість змінних може приводити до виродженої матриці парних коефіці-

єнтів кореляції і невизначеності рішення. Тоді рекомендується на основі якіс-

ного аналізу, а також аналізу коефіцієнтів парної кореляції переглянути склад 

змінних убік їх зменшення. Особлива увага у цьому випадку має приділятися 

вивченню найбільш корельованих лінійних комбінацій. Таким чином, даний 

метод дає можливість відсіяти малоінформативні показники та за рахунок цьо-

го скоротити обсяг вихідних даних. 

У канонічному аналізі матриця значень вихідних змінних має наступний 

вигляд (табл. 2.2). 

Таблиця 2.2 

Вихідні дані 

Факторні показники Результативні показники 
Об’єкт аналізу 

X1 X2 … Xg Y1 Y2 … Yp 

1 x11 x12 … x1g y11 y12 … y1p 

         

… …  … … … … …  

n хn1 хn2  хng уn1 уn2 … уnp 

Джерело: узагальнено автором за [51, 52] 

 
У табл. 2.2 g та p – кількість факторних та результативних показників ві-

дповідно (g≥p). 

Завданням канонічного аналізу є виявлення та оцінка максимальних 

зв’язків між цими двома групами показників. Для цього вводяться нові каноні-

чні змінні U і V, що представляють собою лінійні комбінації факторних та ре-

зультативних показників: 

ppjj

ggii

ybybybybV

xaxaxaxaU

+++++=

+++++=

......

......

2211

2211
,    (2.1) 

де ia  і jb  ( pjgi ,1;,1 == ) – коефіцієнти канонічних змінних; 
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ix  і jy  ( pjgi ,1;,1 == ) – вихідні факторні та результативні показники. 

Канонічною кореляцією називається кореляція між новими канонічними 

змінними U і V. Тіснота зв’язку між канонічними змінними визначається кано-

нічним коефіцієнтом кореляції r  (за аналогією з парною кореляцією): 

)var()var(

),cov(

VU

UV
r

×
= .     (2.2) 

Перевірка значимості отриманих коефіцієнтів канонічної кореляції про-

водиться на основі критерію Бартлетта [173, с. 534]. 

Значення канонічних змінних U і V, а також канонічного коефіцієнту ко-

реляції r змінюються в залежності від того, які значення приймають коефіцієн-

ти ai і bj. Таким чином, виявлення такої пари значень канонічних змінних, якій 

відповідає максимальне значення канонічного коефіцієнту кореляції, і є однією 

з основних завдань аналізу канонічних кореляцій. 

У ході дослідження взаємозв’язку між показниками інвестиційної при-

вабливості регіонів України використані офіційні статистичні дані Державної 

служби статистики України за 2013 р. [41]. Загальна кількість досліджуваних 

змінних не перевищує числа спостережень ( 27=n ) і дорівнює 21. 

Всі необхідні для проведення канонічного аналізу розрахунки зроблено за 

фактичними даними  із використанням модуля  “Canonical Analysis” прикладно-

го пакету програм  “STATISTICA”. У результаті використання пакету отримано 

значення двох канонічних кореляцій, яким відповідають дві пари незалежних 

між собою канонічних змінних (табл. 2.3). 

Наближення до одиниці усіх канонічних кореляцій (табл. 2.3) вказує на 

дуже тісний зв’язок між факторними й результативними ознаками. В результаті 

оцінки частки витягнутої дисперсії (варіації) вихідних наборів ознак всіма па-

рами канонічних змінних, що відповідають двом отриманим канонічним коре-

ляціям, вже на початковому етапі аналізу відзначимо дуже високу інформатив-

ність у факторній групі, яка склала 99,84 % первісної варіації ознак. Отримане 

канонічне значення R, що відображує кореляцію між зваженими сумами змін-
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них у множині факторних і результативних ознак, є доволі великим (0,9998) і 

достатньо високо значимим (р < 0,001). 

Таблиця 2.3 

Значення канонічних кореляцій r , 2
.спосχ , чисел ступенів свободи ν   

та р-рівнів на початковому етапі аналізу  

№ канонічної 

кореляції 

Канонічна кореляція 

r  
χ2

спос. 
Число ступенів свободи 

ν  
р-рівень 

1 0,999803 162,88 42 0,000...01 

2 0,988695 53,13 20 0,000078 

Джерело: розраховано автором 

Для визначення ступеня впливу факторних показників на відповідні ре-

зультативні ознаки вихідні дані Х та Y приводяться до стандартизованого виду. 

Ступінь впливу кожного факторного показника характеризується відповідними 

коефіцієнтами у вираженнях для канонічних змінних, аналіз яких дозволяє оде-

ржати ранжовані послідовності факторних показників.  

Для підвищення інформативності показників у факторній групі прово-

диться багатокрокова процедура відсіювання незначимих змінних, тобто змін-

них, яким відповідають найменші коефіцієнти у канонічній змінній. Тим самим 

скорочується набір показників (змінних), що входять до факторної групи. Для 

скороченого набору знову розраховуються коефіцієнти канонічних кореляцій. 

Якщо максимальні коефіцієнти для вихідного та скороченого наборів змінних 

різняться несуттєво, то процес скорочення продовжується. Оцінка значущості 

різниці між максимальними коефіцієнтами канонічних кореляцій здійснюється 

за допомогою Т-критерію та Z-перетворення Фішера: 

( )
2

3
11.

−
−= +

n
zzT kфакт < .таблТ ,    (2.3) 

де  1z  і kz +1  – значення Z-перетворення Фішера для вихідного й скоро-

ченого наборів змінних відповідно; 

n – число спостережень (27); 
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1
 – значення Z-перетворення Фішера для відповідної кано-

нічної кореляції на кожному кроці процедури скорочення ознак, 3,1=l . 

Таким чином, критичне значення різниці між максимальними коефіцієн-

тами канонічних кореляцій у даному випадку при 059,2. =таблT  (для числа сту-

пенів свободи ν =26 і рівня значимості 05,0=α ), n = 27 дорівнює: 

594,0289,0059,2
3

2
. =×=

−
×<∆

n
Tz табл . 

На кожному кроці процедури відсіювання незначимих змінних здійсню-

ється перевірка значущості канонічних кореляцій. Так, значення канонічної ко-

реляції ( r ), що відповідає першій парі канонічних змінних, склала 0,999803 

(табл. 2.3). Розраховане значення 2
.спосχ  = 162,88 перевищує 2

.табл
χ  = 28,14 для 

числа ступенів свободи ν =42 та рівня значимості 05,0=α , тому перша каноні-

чна кореляція є значимою.  

Для другої пари канонічних змінних: r  = 0,988695, 2
.спосχ  = 53,13 переви-

щує 2
.табл

χ  = 10,85 (для ν  = 20, 05,0=α ), тобто друга канонічна кореляція є та-

кож значимою. Таким чином, з імовірністю 95 % можна вважати, що значимими є 

обидва коефіцієнти канонічної кореляції та відповідні пари канонічних змінних.  

У результаті аналізу значень коефіцієнтів канонічних факторних наван-

тажень первісного набору факторних ознак, що відповідають першому каноніч-

ному коефіцієнту кореляції, який є найбільш значимим (табл. 2.4), встановлено, 

що найбільший вплив на результативні показники мають факторні ознаки X11 та 

X12. Тобто найбільший вплив на обсяги прямих іноземних і капітальних інвес-

тиції в регіони України мають показники  “Валовий регіональний продукт” і  

“Валовий регіональний продукт у розрахунку на одну особу”. 

Найменший вплив на показники обсягів прямих іноземних і капітальних 

інвестицій мають ознаки X35 –  “Експлуатаційна довжина залізничних колій зага-

льного користування” та X53 –  “Утворення відходів у розрахунку на км2”. Ці 
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ознаки були видалені на першому та другому кроці відповідно.  

Таблиця 2.4 

Коефіцієнти канонічних факторних навантажень факторних ознак, що ві-

дповідають першому канонічному коефіцієнту кореляції 

X11 X12 X13 X21 X22 X23 X24 

–0,983767 0,428243 0,012078 –0,044855 0,158262 –0,071629 0,009960 

X31 X32 X33 X34 X35 X36 X37 

–0,013468 –0,095476 –0,007425 0,101565 0,001589 0,233353 –0,108664 

X38 X41 X42 X43 X51 X52 X53 

–0,320520 0,006529 –0,103845 0,190437 –0,046570 –0,291650 –0,001351 
Джерело: розраховано автором 

 

Зміна значимих коефіцієнтів канонічних кореляцій у результаті покроко-

вого скорочення ознак, різниці Z-перетворень та мало значимі змінні, що вида-

ляються, представлені в табл. 2.5. 

Таблиця 2.5 

Скорочення набору факторних показників 

Канонічні кореляції Різниця Z-перетворень, z∆  
Видалені 

змінні № 
кроку 

Число 
змінних 

r1 r2 r1 r2  

1 21 0,9998031 0,9886953 – – X35, X53 

2 19 0,9998030 0,9864936 0,000254 0,089526 X41 

3 18 0,9998004 0,984817 0,006556 0,058929 X33 

4 17 0,999771 0,9815921 0,068711 0,097115 X24 

5 16 0,9997702 0,9402204 0,001744 0,599492  

Джерело: розраховано автором 
 

На п’ятому кроці процедури розраховане значення z∆ =0,599492 > 0,594 

(критичне значення для z∆ ). Тобто, отримана оцінка різниці між максимальни-

ми коефіцієнтами канонічних кореляцій є значимою, і процес скорочення змін-

них слід зупинити. 

У результаті аналізу отриманих даних встановлено, що зменшення кіль-
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кості змінних вихідного набору з 21 до 16 незначно відобразилося на коефіці-

єнті кореляції другої пари канонічних змінних і майже зовсім не відобразило-

ся на коефіцієнті кореляції першої пари канонічних змінних. Тобто, для харак-

теристики обсягів прямих іноземних і капітальних інвестиції в регіони Украї-

ни можливе використання всіх обраних факторних показників за виключенням 

ознак X24 –  “Кількість студентів вищих навчальних закладів І–ІV рівнів акре-

дитації”, X33 – “Загальна частка доріг із твердим покриттям”, X35 – “Експлуа-

таційна довжина залізничних колій загального користування”, X41 – “Площа 

сільськогосподарських угідь у володінні та користуванні сільськогосподарсь-

ких підприємств та господарств населення” та X53 – “Утворення відходів у 

розрахунку на км2”. 

Після скорочення набору показників інформативність значимих каноніч-

них змінних, що характеризують групу факторних ознак, склала 99,31 % диспе-

рсії результативних ознак. Це дозволяє зробити припущення про оптимальний 

склад початково обраних показників для дослідження впливу виділених п’яти 

основних факторів на обсяги прямих іноземних і капітальних інвестиції в регі-

они України. У той же час зменшену кількість факторних показників доцільно 

використовувати лише з метою полегшення розрахунків. 

Проведений канонічний аналіз дозволяє визначити зв’язки між дослі-

джуваними ознаками (змінними). Для того, щоб провести економічну інтер-

претацію отриманих пар канонічних змінних проаналізовано коефіцієнти (ва-

желі) у їх лінійних комбінаціях. Незважаючи на те, що канонічні кореляції 

мають багато спільного із парними коефіцієнтами кореляції Пірсона, знак ка-

нонічного коефіцієнта кореляції не свідчить про напрям зв’язку між каноніч-

ними змінними. Тому в ході економічної інтерпретації отриманих пар каноні-

чних змінних позитивний чи негативний знак для канонічної кореляції (коефі-

цієнтів канонічних змінних) обирається в залежності від економічного змісту 

досліджуваних сукупностей.  

Враховуючи, що на останньому кроці процедури скорочення набору 

змінних значимою виявилася тільки перша канонічна кореляція, проаналізовано 
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тільки одну відповідну пару канонічних змінних: 

;300,0044,0
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За обчисленими значеннями коефіцієнтів канонічних змінних зроблено 

висновки про те, що найбільший вплив на зростання обсягів прямих іноземних і 

капітальних інвестиції в регіони України (в значно більшій мірі прямих інозем-

них інвестицій (Y1)) мають показники привабливості ринку, а саме, обсягів ва-

лового регіонального продукту (змінні Х11, Х12), а найменший – виробництво 

електроенергії (змінна Х31).  

Таким чином, у результаті використання методу канонічних кореляцій 

для виявлення мінімального набору економічних показників, що мають найбі-

льший вплив на обсяги прямих іноземних і капітальних інвестиції в регіони 

України можна зробити наступні висновки: майже всі з обраних показників 

мають істотний вплив на результуючі ознаки (окрім показників: “Кількість сту-

дентів вищих навчальних закладів І–ІV рівнів акредитації”, “Загальна частка 

доріг із твердим покриттям”, “Площа ріллі у володінні та користуванні сільсь-

когосподарських підприємств та господарств населення” та  “Утворення відхо-

дів у розрахунку на км2”); найбільший вплив на обсяги прямих іноземних і ка-

пітальних інвестиції серед сукупності показників розвитку національної еконо-

міки мають показники привабливості ринку.  

Скориставшись результатами даного комплексного дослідження, доціль-

но з’ясувати можливість розширення інформаційної бази для моделювання ін-

вестиційної привабливості регіонів України. Так, врахування якісних ознак та 

лінгвістичних змінних, а саме лінгвістично визначеного природно-

ландшафтного туристичного потенціалу та національної самосвідомості насе-

лення регіонів України, дозволить сформувати бази знань та побудувати модель 

інвестиційної привабливості регіонів України на основі апарату нечіткої логіки. 
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2.2. Дворівнева статистична оцінка потенціалу інвестиційної 

привабливості регіонів України 

 

 

Однією з характерних рис сучасної економіки в Україні є розширення 

сфери регіональної політики, згідно з якою області та більш дрібні місцеві оди-

ниці повинні відігравати зростаючу роль у налагодженні інвестиційного кліма-

ту та забезпеченні стійкого економічного розвитку. Органи місцевого самовря-

дування повинні усвідомлювати важливість статистичного дослідження інтен-

сивності переміщення капіталу між різними адміністративними одиницями.  

Диференціація адміністративно-територіальних одиниць області за рів-

нем потенціалу інвестиційної привабливості дозволить аналізувати та ідентифі-

кувати бар’єри, які обмежують економічний розвиток, а також здійснювати 

стратегічне планування, створення програм, метою яких є усунення перешкод 

та полегшення інвестицій.  

Основна увага місцевого самоврядування повинна концентруватись на ре-

гіональних чинниках і, особливо, місцевих. Однак, безумовно, не можна втрачати 

з поля зору чинники загальнонаціонального, європейського чи світового рівня. 

Вирішення питань національної, регіональної й місцевої інвестиційної 

політики України та співробітництва в цій сфері неможливо без обґрунтованого 

статистичного забезпечення. 

На рівні країни, регіональному та місцевому рівні для характеристики 

чинників, що визначають інвестиційну привабливість, використовують різні 

набори показників (Розділ 2, підрозділ 2.1 табл. 2.1) [85].  

У ході дослідження інвестиційної привабливості регіонів України та ад-

міністративно-територіальних одиниць регіону використані офіційні статисти-

чні дані Державної служби статистики України (Додаток А) [41, 176, 177], Го-

ловного управління статистики у Харківській області (Додаток В) [183, 184], а 

також адаптована методологія побудови індексу потенціалу надходження пря-

мих іноземних інвестицій (Inward FDI Potential Index), що викладена у Доповіді 
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про світові інвестиції UNCTAD [250, 251]. 

В проведеному дослідженні індекс потенціалу інвестиційної привабливо-

сті побудовано як незважене середнє арифметичне нормованих значень обра-

них показників; нормування показників здійснювалось за формулою (2.4) – для 

стимуляторів, за формулою (2.5) – для дестимуляторів: 
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де ijx  – значення j-го показника (або чинника) для і-го регіону (адміні-

стративно-територіальної одиниці); 
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=
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=

 – максимальне та мінімальне значення j-го показника 

(або чинника), що використовувався для оцінки відповідного індексу для і-го 

регіону (адміністративно-територіальної одиниці), ki ,1= ;  

k  – кількість регіонів (адміністративно-територіальних одиниць), для 

яких розраховувався індекс. 

За сутністю та методикою розрахунку індекс потенціалу інвестиційної 

привабливості є багатовимірною середньою. В дослідженні була збережена мі-

жнародна термінологія, що використовується в Доповіді про світові інвестиції 

UNCTAD [250, 251]. 

На основі узагальненої статистичної інформації за обраними статистич-

ними показниками (Розділ 2, підрозділ 2.1 табл. 2.1) з використанням MSExсel 

проведені необхідні розрахунки.  

Частинні (факторні) та інтегральні індекси потенціалу інвестиційної при-

вабливості регіонів України, а також відповідні ранги наведені в табл. 2.6.  
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Таблиця 2.6 

Індекси потенціалу інвестиційної привабливості та ранги регіонів України 

за чинниками в 2013 р.  

Чинники інвестиційної привабливості 

Приваб- 
ливість 
ринку 

Ціна і 
якість ро-
бочої сили 

Наявність 
необхідної 
інфрастру-

ктури 

Наявність 
природних 

ресурсів 

Безпека 
інвести-

ційної дія-
льності 

Загальна 
оцінка 

Регіони  
України 

Індекс Ранг Індекс Ранг Індекс Ранг Індекс Ранг Індекс Ранг Індекс Ранг 
АР Крим 0,245 10 0,155 21 0,313 19 0,278 8 0,726 21 0,344 20 
Області 
Вінницька 0,386 3 0,192 18 0,330 17 0,276 9 0,907 10 0,418 6 
Волинська 0,201 19 0,081 27 0,208 26 0,126 21 0,936 7 0,310 26 
Дніпропет-
ровська 0,449 2 0,540 2 0,494 4 0,706 1 0,696 23 0,577 1 
Донецька 0,323 7 0,451 3 0,551 2 0,603 2 0,672 25 0,520 2 
Житомирська 0,281 9 0,257 11 0,312 20 0,195 18 0,938 6 0,397 10 
Закарпатська 0,201 18 0,199 17 0,346 14 0,061 26 0,922 9 0,346 19 
Запорізька 0,238 12 0,288 9 0,439 7 0,350 5 0,718 22 0,407 9 
Івано-
Франківська 0,228 13 0,145 23 0,349 13 0,075 23 0,963 2 0,352 18 
Київська 0,191 21 0,257 13 0,368 11 0,236 14 0,866 13 0,383 12 
Кіровоградська 0,379 4 0,293 8 0,293 21 0,272 10 0,807 15 0,409 8 
Луганська 0,126 23 0,327 6 0,337 15 0,337 6 0,690 24 0,364 15 
Львівська 0,227 15 0,288 10 0,488 5 0,153 19 0,925 8 0,416 7 
Миколаївська 0,299 8 0,228 16 0,331 16 0,268 11 0,742 20 0,374 13 
Одеська 0,369 5 0,302 7 0,521 3 0,362 4 0,821 14 0,475 4 
Полтавська 0,239 11 0,331 5 0,367 12 0,292 7 0,750 17 0,396 11 
Рівненська 0,124 24 0,257 12 0,315 18 0,120 22 0,947 4 0,353 17 
Сумська 0,220 17 0,237 15 0,203 27 0,219 16 0,771 16 0,330 23 
Тернопільська 0,094 26 0,124 24 0,376 9 0,145 20 0,975 1 0,343 21 
Харківська 0,227 14 0,450 4 0,470 6 0,368 3 0,748 18 0,453 5 
Херсонська 0,227 16 0,106 26 0,218 25 0,267 12 0,743 19 0,312 25 
Хмельницька 0,119 25 0,149 22 0,371 10 0,223 15 0,956 3 0,364 14 
Черкаська 0,195 20 0,243 14 0,270 23 0,198 17 0,881 12 0,357 16 
Чернівецька 0,168 22 0,113 25 0,423 8 0,068 24 0,939 5 0,342 22 
Чернігівська 0,082 27 0,180 19 0,219 24 0,262 13 0,905 11 0,330 24 
м. Київ 0,814 1 0,922 1 0,571 1 0,067 25 0,087 27 0,492 3 
м. Севастополь 0,350 6 0,172 20 0,277 22 0,004 27 0,528 26 0,266 27 

Джерело: розраховано автором 

На основі розрахованих індексів потенціалу інвестиційної привабливості та 

ранжування регіонів України за виділеними чинниками в 2013 році ряд регіонів 

України мав незбалансовані позиції. Так, для Києва був зареєстрований найвищий 
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показник значення індексу та, відповідно, перше місце за чинниками “Привабли-

вість ринку”, “Ціна і якість робочої сили”, “Наявність необхідної інфраструктури”, 

але за чинником “Безпека інвестиційної діяльності” Київ посів останнє місце. 

Для наочного представлення розподілення районів за двома чинниками 

інвестиційної привабливості, що цікавлять інвесторів, доцільно будувати інфо-

рмаційні матриці квартильного розподілу [77, 85]. 

Розподіл регіонів України за рівнем інвестиційної привабливості на осно-

ві чинників “Привабливість ринку” та “Наявність необхідної інфраструктури” 

представлено в табл. 2.7.  

Таблиця 2.7 

Матриця квартильного розподілу регіонів України за чинниками  

“Привабливість ринку” та “Наявність необхідної інфраструктури” 

за чинником 
“Наявність необхідної інфраструктури” 

Рівень ін-
вестицій-
ної при-

вабливості високий 
вищий  

за середній 
нижчий  

за середній 
низький 

ви
со

ки
й м. Київ, 

Донецька та 
Дніпропетров-
ська області 

Вінницька та 
Київська області 
 
 

Кіровоградська 
та Житомирська 
області 
 

 

ви
щ

ий
 з

а 
 

се
ре

дн
ій

 Львівська та 
Одеська  
області 
 
 

Тернопільська,  
Хмельницька та 
Івано-
Франківська  
області 

 Сумська та 
Волинська  
області 
 
 

ни
ж

чи
й 

за
 

се
ре

дн
ій

 Харківська 
область 
 
 

Чернівецька  
область 
 
 
 

Закарпатська та 
Луганська  
області 
 

Черкаська, 
Чернігівська та 
Херсонська  
області 

за
 ч

ин
ни

ко
м

 “
П

ри
ва

бл
ив

іс
ть

 р
ин

ку
” 

ни
зь

ки
й Запорізька  

область 
 
 

Полтавська  
область 
 
 

Рівненська та 
Миколаївська 
області,  
АР Крим 

м. Севастополь 
 

Джерело: побудовано автором за власними розрахунками 

В Додатку Б наведені інформаційні матриці квартильного розподілу регі-

онів України за можливими сполученнями досліджуваних чинників. 
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Заслуговує уваги питання, на який рівень переважно звертають увагу ін-

вестори при прийнятті рішень щодо вкладення коштів – на характеристики кра-

їни в цілому, характеристики конкретного регіону або місцевої територіальної 

одиниці. Існує думка, що інвестування є питанням виключно місцевого харак-

теру [132, 189], саме місцеві спільноти конкурують між собою за набуття стій-

ких інструментів розвитку, головним з яких є інвестиції (як зовнішні, так і вну-

трішні). Однак, однозначне рішення щодо цього питання суперечливе. На дум-

ку автора, відповідь на це питання залежить від характеристик певної місцевої 

одиниці. У разі, якщо адміністративно-територіальні одиниці всередині регіонів 

країни значно різняться за своїми характеристиками, швидше за все інвестор 

прийме до уваги саме їх. 

Апробація запропонованої методики та обґрунтування доцільності її за-

стосування на місцевому рівні здійснено з використанням офіційних статисти-

чних даних, що стосуються Харківської області. 

Харківська область – складова частина індустріального Північно-східного 

регіону, одна з найбільш розвинених областей України, обласний центр – 

м. Харків. Наявне населення області станом на 01.01.2015 р. – 2731,3 тис. осіб, 

територія – 31,4 тис. км2. 

Харківська область складається з 27 районів, 17 міст, в т.ч. 7 – обласного 

значення, перелік яких наведено в графі 1 табл. 2.8. Доведено, що всі адміністра-

тивно-територіальні одиниці значною мірою різняться за своїми характеристика-

ми. Так, у 2013 р. рівень обсягу реалізованої продукції на одну особу в Харківсь-

кому районі в 18,4 раза перевищує відповідний рівень у Зачепилівському районі. 

Рівень споживання електроенергії на одну особу в місті Куп’янську майже у 24,6 

раза перевищує відповідний рівень у Зачепилівському районі. Кількість відвіду-

вань на зміну амбулаторно-поліклінічних закладів на 10 тис. населення в Чугуїв-

ському районі у 5,2 раза більша, ніж у Коломацькому районі. Кількість зареєстро-

ваних злочинів на 10 тис. осіб в місті Ізюмі в 3,2 раза більша, ніж у Великобурлу-

цькому районі. Індекс обсягу реалізованої продукції у 2013 р. по відношенню до 

2012 р. у м. Чугуїв був у 2,3 раза більший, ніж у м. Люботин [183, 184]. 
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Таблиця 2.8 

Індекси потенціалу інвестиційної привабливості та ранги адміністративно-

територіальних одиниць Харківської області за чинниками в 2013 р.  

Чинники інвестиційної привабливості 

Приваб- 
ливість 
ринку 

Ціна і 
якість ро-
бочої сили 

Наявність 
необхідної 
інфрастру-

ктури 

Наявність 
природних 

ресурсів 

Безпека 
інвести-

ційної дія-
льності 

Загальна 
оцінка 

Адміністративно-
територіальні 

одиниці 
Харківської 

області 
Індекс Ранг Індекс Ранг Індекс Ранг Індекс Ранг ІндексРанг ІндексРанг 

м. Харків 0,668 2 0,661 1 0,632 2 0,518 3 0,598 32 0,615 1 
м. Ізюм 0,121 32 0,187 15 0,275 33 0,010 30 0,632 31 0,245 33 
м. Куп’янськ 0,229 18 0,367 6 0,519 3 0,009 31 0,774 26 0,379 22 
м. Лозова 0,193 24 0,250 10 0,332 29 0,012 29 0,185 34 0,194 34 
м. Люботин 0,225 21 0,269 9 0,281 32 0,006 32 0,893 9 0,335 27 
м. Первомайський 0,355 4 0,155 17 0,301 30 0,004 33 0,740 28 0,311 30 
м. Чугуїв 0,309 6 0,383 5 0,294 31 0,000 34 0,754 27 0,348 25 
Райони 
Балаклійський 0,139 30 0,360 7 0,677 1 0,519 2 0,824 22 0,504 4 
Барвінківський 0,180 27 0,124 20 0,414 17 0,432 6 0,806 23 0,391 18 
Близнюківський 0,225 19 0,086 31 0,419 15 0,439 5 0,903 6 0,415 12 
Богодухівський 0,230 17 0,104 26 0,444 11 0,314 16 0,904 5 0,399 17 
Борівський 0,225 20 0,107 24 0,358 26 0,233 25 0,665 30 0,318 29 
Валківський 0,262 14 0,106 25 0,410 19 0,283 19 0,850 17 0,382 19 
Великобурлуцький 0,201 23 0,089 29 0,482 6 0,364 10 0,998 1 0,427 8 
Вовчанський 0,188 25 0,103 27 0,460 8 0,482 4 0,878 13 0,422 9 
Дворічанський 0,317 5 0,113 23 0,407 20 0,303 17 0,932 4 0,415 13 
Дергачівський 0,371 3 0,185 16 0,444 10 0,229 26 0,878 12 0,421 10 
Зачепилівський 0,139 31 0,088 30 0,371 25 0,241 24 0,784 25 0,324 28 
Зміївський 0,186 26 0,318 8 0,399 22 0,360 12 0,573 33 0,367 23 
Золочівський 0,266 13 0,092 28 0,414 16 0,278 21 0,850 18 0,380 20 
Ізюмський 0,308 7 0,211 14 0,431 13 0,345 13 0,871 14 0,433 7 
Кегичівський 0,171 29 0,122 21 0,400 21 0,245 23 0,836 19 0,355 24 
Коломацький 0,060 34 0,085 32 0,345 28 0,087 28 0,880 11 0,292 32 
Красноградський 0,068 33 0,412 3 0,515 4 0,280 20 0,805 24 0,416 11 
Краснокутський 0,207 22 0,057 34 0,350 27 0,263 22 0,828 21 0,341 26 
Куп’янський 0,279 12 0,234 11 0,387 24 0,339 14 0,831 20 0,414 14 
Лозівський 0,240 15 0,212 12 0,464 7 0,421 7 0,884 10 0,444 6 
Нововодолазький 0,306 8 0,126 19 0,414 18 0,322 15 0,898 8 0,413 15 
Первомайський 0,293 11 0,394 4 0,423 14 0,382 8 0,954 2 0,489 5 
Печенізький 0,232 16 0,141 18 0,084 34 0,107 27 0,900 7 0,293 31 
Сахновщинський 0,299 10 0,059 33 0,452 9 0,366 9 0,725 29 0,380 21 
Харківський 0,677 1 0,114 22 0,507 5 0,364 11 0,866 16 0,506 3 
Чугуївський 0,305 9 0,449 2 0,435 12 0,637 1 0,869 15 0,539 2 
Шевченківський 0,176 28 0,212 13 0,387 23 0,296 18 0,938 3 0,402 16 

Джерело: розраховано автором за [183, 184] 
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Зважаючи на викладене, Харківську область слід віднести до такого типу 

територій, щодо яких інвестор приймає рішення про вкладення коштів, зверта-

ючи особливу увагу на місцеві територіальні особливості. В даному досліджен-

ні доцільно розглянути саме місцеві чинники, що визначають обсяги інвести-

цій. Однак, безумовно, не можна недооцінювати вплив характеристик інвести-

ційного клімату в Харківській області в цілому, а також враховувати чинники, 

які впливають на прийняття рішення інвесторами щодо вкладення коштів зага-

лом по Україні. 

Оцінювання інвестиційної привабливості адміністративно-

територіальних одиниць Харківської області здійснено на основі статистичних 

показників, наведених в 4 графі табл. 2.1 (Розділ 2, підрозділ 2.1 табл. 2.1) для 

районів та міст Харківської області [183, 184]. 

На основі зібраної та узагальненої статистичної інформації за обраними 

статистичними показниками (Додаток В) з використанням MSExсel проведе-

ні необхідні розрахунки. Частинні (факторні) та інтегральні індекси потенці-

алу інвестиційної привабливості адміністративно-територіальних одиниць 

Харківської області, а також відповідні ранги наведені в табл. 2.8 та в Додат-

ку Г на рис. Г. 1. 

Врахування індивідуальних особливостей кожного конкретного інвестора 

може знайти своє відображення через систему вагових коефіцієнтів, що зада-

ються кожному з вищезгаданих чинників експертним шляхом. 

Розподіл адміністративно-територіальних одиниць Харківської області за 

рівнем інвестиційної привабливості на основі чинників “Привабливість ринку” 

та “Наявність необхідної інфраструктури” наведено в табл. 2.9. 

Найвищий рівень інвестиційної привабливості за обраними чинниками 

мають м. Харків, Харківський та Лозівський район. Найнижчий – Коломацький 

район та м. Ізюм. 

В Додатку Г наведені інформаційні матриці квартильного розподілу ад-

міністративно-територіальних одиниць Харківської області за можливими спо-

лученнями досліджуваних чинників. 
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Таблиця 2.9 

Матриця квартильного розподілу адміністративно-територіальних одиниць 

Харківської області за рівнем інвестиційної привабливості відповідно до 

чинників “Привабливість ринку” та “Наявність необхідної інфраструктури” 

за чинником 

“Наявність необхідної інфраструктури” 

Рівень ін-

вестицій-

ної при-

вабливості 
високий 

вищий  

за середній 

нижчий  

за середній 
низький 

ви
со

ки
й 

м. Харків, 

Харківський 

та Лозівський 

райони 

Дергачівський, 

Чугуївський,  

Ізюмський та 

Нововодолазький 

райони 

Дворічанський 

район 

м. Первомай- 

ський, 

м. Чугуїв 

ви
щ

ий
 з

а 
се

ре
дн

ій
 м. Куп’янськ, 

Сахновщин-

ський район 

Богодухівський, 

Первомайський 

та Золочівський  

райони 

Валківський та 

Куп’янський  

райони 

Печенізький 

 район 

ни
ж

чи
й 

за
 

 с
ер

ед
ні

й 

Великобур-

луцький та 

Вовчанський 

райони 

Близнюківський 

район 

Зміївський та 

Борівський  

райони 

Краснокут- 

ський район, 

м. Лозова, 

м. Люботин 

за
 ч

ин
ни

ко
м

 “
П

ри
ва

бл
ив

іс
ть

 р
ин

ку
” 

ни
зь

ки
й 

Балаклійський 

та Красног-

радський  

райони 

Барвінківський 

район 

Кегичівський, 

Шевченківський 

та Зачепилівський 

райони 

Коломацький 

район, 

м. Ізюм 

Джерело: побудовано автором за власними розрахунками 

 

Безумовно, чинниками, що були враховані в дослідженні, визначення 

привабливості території для інвестування не обмежується, і кожен чинник пе-

редбачає наявність індикаторів, що конкретизують потенціал кожної окремої 

території в залежності від вимог інвесторів. 

З одного боку, зазначені чинники повинні розглядатися комплексно, з ін-

шого боку – роль і значення кожного чиннику істотно залежить від індивідуа-
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льних особливостей інвестора. Так, наприклад, якщо основною метою інвесто-

рів є завоювання нових ринків або витіснення з існуючих ринків конкурентів, –  

збільшується значимість місткості ринку, при цьому більшого значення набу-

вають такі індикатори, як розмір ринку, купівельна спроможність населення, 

перспективи (потенційні можливості) зростання ринку і т.д. 

У тому випадку, якщо інвестори мають за мету організацію виробницт-

ва, і важливим чинником є зниження витрат виробництва, то у цьому випад-

ку потенційними інвесторами більш пильно досліджуються такі індикатори, 

як витрати на робочу силу та її виробничі можливості, наявність необхідної 

енергетичної, а також транспортної інфраструктури, відповідних природних 

ресурсів і т.д.  

Дослідження інвестиційних процесів є центральною ланкою економіко-

статистичного аналізу на всіх рівнях, а інтегральна оцінка інвестиційної при-

вабливості – найбільш об’єктивним індикатором розвитку економічної системи. 

Цей ефект підсилюється ще й тим, що коло явищ і процесів, які аналізу-

ються при вивченні інвестиційної привабливості, узагальнює в собі не тільки 

економічні, але й соціальні, політичні, технічні й ряд інших чинників, які впли-

вають на розвиток економіки країни в цілому, окремого регіону або місцевого 

ринку. 

Слід акцентувати увагу на тому, що оцінювання інвестиційної привабли-

вості регіонів України необхідно проводити також з урахуванням співвідно-

шення інтенсивності інвестування з показниками розвитку регіональної еконо-

міки на основі індексного аналізу, який ґрунтується на методології та методич-

них підходах складання міжнародного рейтингу країн світу за ефективністю за-

лучення прямих іноземних інвестицій (ПІІ), а також прямого інвестування за 

кордон, розроблених Конференцією ООН з торгівлі та розвитку (UNCTAD). 

Слід відзначити, що для оцінювання регіональної специфіки інвестування 

доцільною є апробація всіх індексів, розроблених Конференцією ООН з торгів-

лі і розвитку. 
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2.3. Індексний аналіз ефективності іноземного інвестування в 

регіонах України  

 

 

Конференція ООН з торгівлі й розвитку (UNCTAD) розробила комплекс-

ні Рамкові основи інвестиційної політики з метою забезпечення стійкого регіо-

нального розвитку (РОІПСР) – Investment Policy Framework for Sustainable 

Development (IPFSD), які містять у собі ключові принципи розробки інвести-

ційної політики, практичні рекомендації у відношенні національної інвестицій-

ної політики й можливі варіанти структурної побудови та застосування міжна-

родних інвестиційних угод [251]. 

Як відмічалось у першому розділі, однією з найбільш обґрунтованих є 

оцінка інвестиційної привабливості та конкурентоспроможності регіонів світу, 

розроблена Конференцією ООН з торгівлі і розвитку (UNCTAD) [250, 251].  

Оцінювання  інвестиційної привабливості регіонів України доцільно прово-

дити із використанням індексного аналізу, який ґрунтується на методичних підхо-

дах та методології складання міжнародного рейтингу країн світу в галузі ефектив-

ності залучення прямих іноземних інвестицій (ПІІ), а також прямого інвестування 

за кордон, розроблених Конференцією ООН з торгівлі і розвитку (UNCTAD).  

Передбачається формування рангів країн за такими індексами [237, 238]:  

– ефективності надходження прямих іноземних інвестицій (Inward FDI 

Performance Index); 

– ефективності прямих інвестицій за кордон (Outward FDI Performance Index). 

Індекс ефективності надходження ПІІ розраховується таким чином [250]: 

wi

wi
i

GDPGDP

FDIFDI
IND

÷

÷
= ,     (2.6) 

де  iIND  – індекс ефективності надходження ПІІ в і-у країну; 

iFDI  – надходження ПІІ в і-у країну; 

wFDI  – світовий обсяг надходжень ПІІ; 

iGDP  – валовий внутрішній продукт і-ї країни; 
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wGDP  – світовий валовий внутрішній продукт. 

Чисельник формули – частка і-ї країни в глобальному потоці ПІІ, знамен-

ник – частка і-ї країни в глобальному обсязі ВВП. Для згладжування щорічного 

коливання показників розрахунок індексу проводиться на підставі середніх по-

казників за три роки. Негативний знак показника свідчить про відсутність інве-

стицій з боку іноземних інвесторів у період проведення дослідження. Значення 

індексу менше за одиницю, свідчить про те, що частка країни в глобальному 

обсязі ВВП перевищує частку країни в глобальному потоці ПІІ. 

В табл. 2.10 та на рис. 2.1 наведені значення індексу ефективності надхо-

дження ПІІ (Inward FDI Performance Index) та визначена позиція України за цим 

показником (серед 140 країн, а з 2003 серед 141 країни). 

Таблиця 2.10 

Індекс ефективності надходження прямих іноземних інвестицій в Україну 

(Inward FDI Performance Index) за 1990–2012 рр.*  

Роки 
Значення 
індексу 

Ранг 
України 

Роки 
Значення 
індексу 

Ранг 
України 

1990–1992 1,256 62 2001–2003 1,110 73 

1991–1993 0,995 72 2002–2004 1,378 71 

1992–1994 0,729 86 2003–2005 3,048 35 

1993–1995 0,576 98 2004–2006 2,630 37 

1994–1996 0,700 98 2005–2007 2,495 35 

1995–1997 0,791 96 2006–2008 1,938** 48 

1996–1998 0,792 99 2007–2009 2,029** 47 

1997–1999 0,601 96 2008–2010 2,112** 52 

1998–2000 0,505 98 2009–2011 1,994** 38 

1999–2001 0,538 88 2010–2012 2,111** 39 

2000–2002 0,622 89 2011–2013 2,109** – 
Джерело:* – складено за [7, 8, 9, 10],  

         ** – значення індексів розраховано автором за даними [41, 251, 

230, 238, 253] 

У випадку, коли індекс ефективності надходження ПІІ дорівнює одиниці, 

частка країни в глобальних потоках ПІІ відповідає відносній частці країни в 
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глобальному ВВП. Значення індексу більше одиниці свідчить про те, що частка 

ПІІ перевищує частку ВВП. 
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Рис. 2.1. Індекс ефективності надходження ПІІ (Inward FDI Performance 

Index) та ранги України за цим показником за 1990–2012 рр. 

Джерело: побудовано автором за  [229, 238, 250, 251, 252] 

Аналіз рис. 2.1 дозволяє зробити висновки, що з 2002 р. частка України в 

глобальних потоках ПІІ перевищує відносну частку країни в глобальному ВВП. 

З 2007 р. значення індексу ефективності надходження прямих іноземних інвес-

тицій в Україну суттєво не змінювалось, що демонструє поступове сповільнен-

ня інвестиційної активності.  

Цей індекс дозволяє оцінити ефективність прямих іноземних інвестицій, 

що надійшли до країни за рік та показує, наскільки частка країни в глобальному 

обсязі ВВП перевищує (або переменшує) частку країни в глобальному потоці ПІІ. 

Індекс ефективності надходження ПІІ використовується для класифікації 

країн відповідно до річного потоку ПІІ відносно розміру їх економік [229]. 

Викладений підхід використано для вимірювання успішності окремих ре-
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гіонів України в залученні ПІІ (табл. 2.11) [76, 84]. 

Таблиця 2.11 

Індекси регіональної ефективності надходження прямих іноземних  

інвестицій за регіонами України в 2006–2013 рр. ( rПІiI ) 

Роки 
Регіони 2006–

2008 
2007–
2009 

2008–
2010 

2009–
2011 

2010–
2012 

2011–
2013 

Ранг 
регіону 

АР Крим  0,752 0,295 0,208 0,136 1,595 1,932 3 
Області 
Вінницька  0,245 0,204 0,191 0,156 0,187 0,271 21 
Волинська  1,752 0,612 0,243 –0,848 0,127 0,386 17 
Дніпропетровська  0,846 0,492 0,272 0,246 0,836 1,313 4 
Донецька  0,550 0,402 0,333 0,507 0,867 0,837 8 
Житомирська  0,452 0,295 0,276 0,207 0,464 0,554 12 
Закарпатська  0,490 0,362 0,267 0,090 0,194 0,531 13 
Запорізька  0,362 0,356 0,338 0,236 0,280 0,368 20 
Івано-Франківська  0,963 1,023 1,297 0,361 –0,075 1,290 5 
Київська  1,069 0,927 0,833 0,748 0,448 0,596 10 
Кіровоградська  0,016 0,047 0,052 –0,029 0,088 0,501 14 
Луганська  0,153 0,152 0,443 0,490 0,313 0,376 18 
Львівська  0,788 0,736 0,964 0,693 0,695 0,782 9 
Миколаївська  –0,034 0,096 0,124 0,086 0,281 0,471 16 
Одеська  0,489 0,397 0,345 0,298 0,861 0,875 7 
Полтавська  0,187 0,339 0,191 0,303 0,814 1,013 6 
Рівненська  0,755 0,694 0,598 0,194 –0,026 0,080 25 
Сумська  0,023 –0,023 0,274 0,675 0,584 0,375 19 
Тернопільська  0,077 0,089 0,099 0,047 –0,017 0,064 26 
Харківська  1,280 0,956 0,955 1,545 0,073 –0,581 27 
Херсонська  0,368 0,324 0,264 0,133 0,276 0,484 15 
Хмельницька  0,281 0,187 0,407 0,206 –0,070 0,218 22 
Черкаська  0,276 0,185 0,282 0,363 2,122 1,938 2 
Чернівецька  0,206 0,182 0,147 0,076 0,018 0,089 24 
Чернігівська  –0,084 0,019 0,025 –0,005 0,067 0,213 23 
м. Київ  2,796 3,484 3,626 3,720 2,925 2,353 1 
м. Севастополь  0,738 0,389 0,109 –0,111 –0,042 0,576 11 

Джерело: розраховано автором за [41, 176, 177] 

Індекс регіональної ефективності залучення ПІІ rПІiI  розраховано як 

співвідношення частки регіону в річному потоці ПІІ та частки валового регіона-

льного продукту (ВРП) в обсязі ВВП країни за відповідний період (табл. 2.11): 
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rПІiI ( ПІiI Σ ) 
∑

∑
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÷
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GRPGRP

FDIFDI
)()(

,    (2.6.1) 

де  rПІiI ( ПІiI Σ ) – індекс ефективності річного (сумарного) надхо-

дження ПІІ в і-й регіон; 

)(Σr
iFDI  – річний (сумарний) обсяг надходження ПІІ в і-й регіон; 

∑ Σ

i

r
iFDI

)(  – річний (сумарний) обсяг надходження ПІІ в Україну; 

iGDP  – валовий регіональний продукт і-го регіону; 

∑
i

iGRP  – сумарний валовий регіональний продукт  (ВВП України). 

Відповідні частки розраховані як ковзна середня за три роки. 

На основі проведеного аналізу даних табл. 2.11, можна стверджувати, що 

в період 2006–2013 рр. ряд регіонів України мав незбалансовані позиції по оде-

ржуваним ПІІ. Так, для Києва за весь досліджуваний період зареєстровані най-

вищі показники. 

На нашу думку, проводити аналіз та впорядкування регіонів країни залежно 

від наявних обсягів ПІІ з урахуванням показників розвитку економіки доцільно 

на основі індексу ефективності використання залучених прямих іноземних інвес-

тицій (ЗПІІ) ПІiI Σ . Означений індекс запропоновано розраховувати як співвід-

ношення частки регіону в загальному обсязі залучених прямих іноземних інвес-

тицій і частки валового регіонального продукту у ВВП країни (табл. 2.12) [76, 84]. 

За результатами розрахунків видно що ПІiI Σ > 1 лише для Дніпропет-

ровської області та м. Києва. Можна зробити висновок, що регіони, у яких зна-

чення індексу більше одиниці, мають більше залучених ПІІ, ніж можна було б 

очікувати, виходячи з відносних розмірів їх ВРП. 

Співвідношення складових індексу ефективності використання залучених 

іноземних інвестицій по кожному регіону достатньо наочно може показати об-

сяг ринку прямих інвестицій регіону, тобто наскільки цей регіон насичений ін-

вестиціями або, навпаки, відчуває нестачу нових інвесторів. 
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Таблиця 2.12 

Індекси регіональної ефективності прямих іноземних інвестицій  

за регіонами України в 2006–2013 рр. на основі обсягів ПІІ,  

накопичених  з початку інвестування ( ПІiI Σ ) 

Роки 
Регіони 2006–

2008 
2007–
2009 

2008–
2010 

2009–
2011 

2010–
2012 

2011–
2013 

Ранг 

АР Крим  0,899 0,785 0,678 0,600 0,662 0,751 4 
Області 
Вінницька  0,228 0,228 0,220 0,207 0,205 0,198 22 
Волинська  0,787 0,817 0,724 0,516 0,468 0,430 14 
Дніпропетровська 2,948 2,369 1,898 1,692 1,602 1,561 2 
Донецька  0,324 0,359 0,364 0,377 0,401 0,464 11 
Житомирська  0,449 0,422 0,382 0,350 0,360 0,375 18 
Закарпатська  0,935 0,835 0,737 0,653 0,567 0,527 10 
Запорізька  0,684 0,628 0,601 0,583 0,554 0,542 9 
Івано-Франківська  0,518 0,637 0,770 0,714 0,652 0,550 8 
Київська  1,101 1,028 0,948 0,876 0,813 0,751 5 
Кіровоградська  0,220 0,182 0,153 0,130 0,110 0,101 27 
Луганська  0,309 0,277 0,305 0,330 0,368 0,382 17 
Львівська  0,670 0,685 0,739 0,720 0,709 0,687 6 
Миколаївська  0,272 0,228 0,204 0,187 0,169 0,178 23 
Одеська  0,700 0,612 0,545 0,519 0,531 0,571 7 
Полтавська  0,375 0,371 0,339 0,325 0,314 0,370 19 
Рівненська  0,478 0,539 0,569 0,523 0,454 0,404 16 
Сумська  0,446 0,344 0,323 0,356 0,412 0,425 15 
Тернопільська  0,177 0,157 0,143 0,127 0,116 0,101 26 
Харківська  0,643 0,713 0,751 0,863 0,961 0,907 3 
Херсонська  0,453 0,421 0,378 0,343 0,323 0,321 20 
Хмельницька  0,255 0,243 0,270 0,261 0,256 0,218 21 
Черкаська  0,290 0,270 0,264 0,270 0,282 0,437 13 
Чернівецька  0,183 0,184 0,179 0,167 0,152 0,138 24 
Чернігівська  0,265 0,208 0,177 0,151 0,131 0,124 25 
м. Київ  1,859 2,162 2,466 2,675 2,699 2,619 1 
м. Севастополь  0,919 0,821 0,677 0,555 0,505 0,450 12 

Джерело: розраховано автором за [41, 176, 177] 
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Проте слід мати на увазі, що ВРП створюється в певному регіоні різномані-

тним колом суб’єктів. Джерелами інвестицій можуть бути банківські кредити, 

схеми фінансового лізингу та інше. Якщо не враховувати внутрішні джерела інве-

стицій, то індекс ефективності використання залучених іноземних інвестицій мо-

же показувати, що регіон має великий потенціал, відповідні обсяги для залучення 

інвестицій, великі потреби в інвестиціях. Насправді ж він перенасичений інвести-

ційними потоками, і прямі інвестиції в такий регіон не виправдають свої витрати. 

Запропонований індекс відображає не лише місткість ринку, але й інші 

чинники (такі, як сприятливі умови ведення бізнесу в регіоні, наявність приро-

дних ресурсів, розвиненість інфраструктури й технологій, кваліфікація робочої 

сили, а також ефективність залучення іноземних інвестицій). 

Вивіз прямих інвестицій (ПІ) відкриває країні доступ до іноземних ринків 

і сприяє глибокій світовій інтеграції, що робить підприємства в країні більш 

ефективними і конкурентоспроможними. 

Більшість розвинених країн світу активно сприяє вивозу ПІ, надає інформа-

ційну та технічну допомогу, гарантії та кредити для транснаціональних корпора-

цій, здійснює страхування ризиків, а також приймає участь в якості співінвесторів. 

Для оцінки відносного успіху тієї чи іншої країни в інвестуванні в світо-

вій економіці за методологією UNCTAD [225] з 2002 р. використовується індекс 

інтенсивності вивозу ПІ (Outward FDI Performance Index).  

Індекс інтенсивності вивозу ПІІ розраховується наступним чином [225, 251]: 

w

outward
w

i

outward
i

wi

outward
w

outward
ioutward

i
GDP

FDI

GDP

FDI

GDPGDP

FDIFDI
IND ÷=

÷

÷
= , (2.7) 

де  outward
iIND  – індекс інтенсивності вивозу ПІ з і-ї країни; 

outward
iFDI  – вивіз ПІ з і-ї країни;  

outward
wFDI  – світовий обсяг вивозу ПІ; 

iGDP  – валовий внутрішній продукт і-ї країни; 

wGDP  – світовий валовий внутрішній продукт. 
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Чисельник формули – частка і-ї країни в глобальному потоці вивозу ПІ, 

знаменник – частка і-ї країни в глобальному обсязі ВВП. Для згладжування що-

річного коливання показників розрахунок індексу проводиться на підставі се-

редніх показників за три роки.  

Значення індексу менше за одиницю свідчить про те, що частка країни в 

світовому обсязі ВВП перевищує частку країни в глобальному потоці вивозу ПІ. 

У випадку, коли індекс інтенсивності вивозу ПІ дорівнює одиниці, частка краї-

ни в глобальних потоках вивозу ПІ відповідає частці країни в глобальному 

ВВП. Значення індексу більше за одиницю свідчить про те, що частка ПІ пере-

вищує частку ВВП.  

На рис. 2.2 впорядковані країни за значенням індексу інтенсивності вивозу 

ПІ у 2013 р. [238]. Безперечними лідерами відносної світової інтеграції з великим 

відривом від інших країн є Бельгія та Швейцарія, для цих країн значення індексу 

становить 5,7 і 4,5 відповідно. Це свідчить про те, що підприємства в цих країнах 

прагнуть до суттєвого розширення глобальної бізнес-активності (рис. 2.2).  
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Рис. 2.2. Значення індексу інтенсивності вивозу ПІІ для країн-лідерів у 

2013 р. (Outward FDI Performance Index) 

Джерело: побудовано автором за [238] 
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В табл. 2.13 та на рис. 2.3 наведені значення індексу інтенсивності вивозу 

ПІ (Outward FDI Performance Index) та визначена позиція України за цим показ-

ником (серед 140 країн, а з 2003 – серед 141 країни). 

Таблиця 2.13 

Індекс інтенсивності вивозу прямих інвестицій з України  

(Outward FDI Performance Index) за 1992–2011 рр.*  

Роки 
Значення 

індексу  

Ранг 

України  
Роки 

Значення 

індексу  

Ранг 

України  

1992–1994 0,0028 82 2001–2003 0,0131 98 

1993–1995 0,0230 85 2002–2004 0,0043 100 

1994–1996 0,0074 103 2003–2005 0,0759 77 

1995–1997 0,0241 88 2004–2006 0,0239 95 

1996–1998 0,0141 99 2005–2007 0,0797 78 

1997–1999 0,0149 98 2006–2008 0,1055** –*** 

1998–2000 0,0012 111 2007–2009 0,1357** –*** 

1999–2001 0,0095 96 2008–2010 0,1729** –*** 

2000–2002 0,0066 104 2009–2011 0,1153** –*** 
 

Джерело: * – складено за [10], 

       ** – значення індексів розраховано автором за даними [238], 

     *** – дані відсутні 
 

Індекс інтенсивності вивозу ПІ використовується для класифікації країн 

та регіонів відповідно до річного потоку ПІ відносно розміру їх економік (що ви-

мірюється обсягом ВВП) [238]. 

Викладений підхід використано для вимірювання успішності окремих ре-

гіонів України в залученні до світових потоків вивозу ПI. 

Аналіз рис. 2.3 дозволяє зробити висновки, що частка України в глобаль-

них потоках вивозу ПІ не відповідає відносній частці країни в глобальному 

ВВП, вона значно менша.  

З 2005 р. значення індексу інтенсивності вивозу прямих інвестицій з 

України поступово зростає.  
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Рис. 2.3. Динаміка індексу інтенсивності вивозу з України ПІ (Outward 

FDI Performance Index) у 1992–2011 рр. 

Джерело: побудовано автором за [229, 238, 250, 251, 252] 
 

Індекс регіональної інтенсивності вивезених прямих інвестицій (ПІ) до-

зволить оцінити інтенсивність прямих інвестицій, що були вивезені з регіонів 

України, та показує, наскільки частка регіону в обсязі ВВП перевищує (або пе-

ременшує) частку країни в обсязі вивезених ПІ [86].  

Значення індексу розраховано (за співставними даними без урахування 

тимчасово окупованої території АР Крим і м. Севастополя [41, 175, с. 31]) як 

співвідношення частки регіону в середньорічному обсязі вивезених ПІ та част-

ки валового регіонального продукту (ВРП) в обсязі ВВП країни за відповідний 

період (табл. 2.14). 

Співвідношення складових індексу інтенсивності використання вивезе-

них інвестицій по кожному регіону достатньо наочно може показати наскільки 
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цей регіон інтегрований у світовий простір або, навпаки, відчуває нестачу в мі-

жнародних контактах. 

Таблиця 2.14 

Індекси регіональної інтенсивності прямих інвестицій  

з регіонів України в 2009–2013 рр.  

Регіони 2009 2010 2011 2012 2013 
Області 
Вінницька  0,00107 0,00097 0,00099 0,00101 0,00099 
Волинська  ...1 ...1 ...1 ...1 – 
Дніпропетровська  1,33791 1,66902 1,54652 2,15674 2,23051 
Донецька  8,51124 8,11359 8,02971 8,28046 8,19882 
Житомирська  – – – – – 
Закарпатська  – ...1 ...1 ...1 ...1 
Запорізька  0,16433 0,44443 0,44139 0,43880 0,51875 
Івано-Франківська  ...1 ...1 ...1 ...1 ...1 
Київська  0,02390 0,05413 0,04811 0,04895 0,05075 
Кіровоградська  0,00039 0,00035 0,00032 0,00032 0,00033 
Луганська  0,01869 0,01807 0,10295 0,11362 0,10576 
Львівська  0,00268 0,00277 0,06949 0,10526 0,18343 
Миколаївська  0,00204 0,00189 0,00218 0,00291 0,00291 
Одеська  0,27075 0,23861 0,24660 0,41668 0,26949 
Полтавська  0,00605 0,00528 0,00554 0,00802 0,01124 
Рівненська  – – – – – 
Сумська  0,02951 0,02688 0,02549 0,02796 0,03985 
Тернопільська  ...1 ...1 ...1 ...1 ...1 
Харківська  0,13439 0,16649 0,13010 0,16219 0,23481 
Херсонська  0 0,00024 0,00024 0,00027 0,00027 
Хмельницька  ...1 ...1 ...1 ...1 ...1 
Черкаська  – – – ...1 ...1 
Чернівецька  ...1 ...1 ...1 ...1 ...1 
Чернігівська  ...1 ...1 – – – 
м. Київ  6,20821 5,76232 5,87488 6,33820 7,41040 

…1 – інформація конфіденційна відповідно до Закону України “Про державну 

статистику” 

Джерело: розраховано автором за [41, 175 с. 35] без урахування тимча-

сово окупованої території АР Крим і м. Севастополя 
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На основі цього показника в період 2009–2013 рр. ряд регіонів України  в 

цілому мав незбалансовані позиції за обсягом вивезених ПI.  

За результатами розрахунків видно, що в 2009–2013 рр. outward
iIND  > 1 

для Дніпропетровської, Донецької області та м. Київ. Можна зробити висновок, 

що відносний обсяг вивезених ПІI  з цих регіонів значно перевищує відносний 

розмір валового регіонального продукту. 

Для більш глибокого аналізу ринку інвестицій в Україні в регіональному 

розрізі є необхідним встановлення ступеня концентрації інвестицій, вивезених з 

регіонів. З цією метою був використаний індикатор, що визначає регіональну 

концентрацію вивезених інвестицій – індекс Херфіндаля – Хіршмана (HHI), 

який розраховується за формулою (1.10) [232]: 

Результати розрахунку індексів регіональної концентрації вивезених ін-

вестицій в Україні (індексів ННІ) в 2001–2013 рр. наведено на рис. 2.4. [86]. 
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Рис. 2.4. Динаміка індексу регіональної концентрації інвестицій вивезених 

з Україні в 2001–2013 рр. 

Джерело: розраховано автором за [41, 177] з урахуванням АР Крим і 

м. Севастополя 
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Аналіз рис. 2.4 показав, що з 2008 року індекс концентрації регіональних 

інвестицій стрімко збільшився (більше, ніж у 3 рази: з 0,219 до 0,752). 

Обґрунтовано, що проводити аналіз та впорядкування регіонів України 

залежно від наявних обсягів вивезених ПІ  з урахуванням показників розвитку 

економіки доцільно на основі індексу інтенсивності вивезених прямих інвести-

цій. Означений індекс запропоновано розраховувати як співвідношення частки 

регіону в загальному обсязі вивезених прямих інвестицій і частки валового ре-

гіонального продукту у ВВП країни. 

В подальших дослідженнях доцільно провести детальний аналіз інвесту-

вання через офшорні фінансові центри (ОФЦ) і спеціальні фінансові структури 

(СФС). Фінансові потоки в ОФЦ, як і раніше, наближаються до свого максима-

льного рівня 2007 [206]. 

Доцільною в майбутніх дослідженнях є також апробація всіх індексів, ро-

зроблених Конференцією ООН з торгівлі і розвитку, для оцінювання регіональ-

ної специфіки прямих інвестицій. 

Стратегія розвитку країни, що використовує прямі іноземні інвестиції, 

має враховувати регіональну специфіку, відображати рівень економічного роз-

витку, ресурсний потенціал, специфічні технологічні риси та конкурентні умо-

ви. Мобілізація інвестицій для стійкого розвитку регіонів має важливе значен-

ня в епоху криз і особливо для вирішення нагальних соціальних і екологічних 

проблем. 

Практика індексного аналізу регіональної специфіки прямих іноземних 

інвестицій в Україні доводить доцільність її використання для ранжування ре-

гіонів країни залежно від одержуваних ними інвестицій з урахуванням масшта-

бів економіки регіону.  

Оцінка результативності дій і потенціалу окремих регіонів України в об-

ласті залучення ПІІ, які виміряються за допомогою означених індексів, може 

озброїти аналітиків корисними даними щодо відносної результативності дій ві-

дповідних органів країни. 
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Висновки до розділу 2 

 

 

У другому розділі удосконалено методичні засади дослідження інвести-

ційної привабливості регіонів України, а саме: здійснено формування системи 

чинників та ідентифікацію статистичних показників дослідження інвестиційної 

привабливості, адаптовано до специфіки формування регіональних інвестицій-

них ринків в Україні міжнародну методику розрахунку територіальних індексів 

потенціалу та ефективності інвестування, що розроблена Конференцією ООН з 

торгівлі та розвитку (UNCTAD), проведено дворівневе статистичне оцінювання 

потенціалу інвестиційної привабливості адміністративно-територіальних оди-

ниць регіонального та місцевого рівня в Україні, здійснено індексний аналіз 

ефективності залучення прямих іноземних інвестицій в регіони України. 

Проведені дослідження дозволили сформулювати наступні висновки. 

1. Для врахування спільного впливу різних чинників на інвестиційну при-

вабливість регіонів України запропоновано використання наступної системи 

чинників і розроблено відповідну систему статистичних показників, що конк-

ретизують потенціал кожного регіону. Так, при дослідженні інвестиційної при-

вабливості регіонів України доцільно використовувати такі чинники (і відпові-

дні їм статистичні показники – індикатори): 1) привабливість ринку (розмір ри-

нку, купівельна спроможність, потенційні можливості зростання ринку); 2) ціна 

і якість робочої сили (витрати на робочу силу, виробничі можливості, здоров’я, 

освіта); 3) наявність необхідної інфраструктури (енергетика, транспорт, 

зв’язок); 4) наявність природних ресурсів (сільськогосподарські ресурси, екс-

плуатація природних ресурсів); 5) безпека інвестиційної діяльності (криміналь-

на, екологічна, політична).  

До останніх двох чинників доцільно віднести такі показники, як туристи-

чний потенціал і національна самосвідомість населення регіону, які не можуть 

бути оцінені кількісно. Тому для врахування цих показників, як лінгвістичних 

змінних, є необхідним застосування теорії нечіткої логіки. 

2. При дослідженні інвестиційної привабливості регіонів України є доці-
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льним виявити залежність обраних узагальнюючих показників (прямих інозе-

мних і капітальних інвестиції) від статистичних індикаторів, що визначають ін-

вестиційну привабливість регіонів. Для визначення взаємовпливу декількох 

факторних і декількох результативних показників є доцільним застосування 

канонічного кореляційного аналізу.  

У результаті використання методу канонічних кореляцій визначено міні-

мальний набір економічних показників, що мають найбільший вплив на обсяги 

прямих іноземних і капітальних інвестицій в регіони України. 

3. Обґрунтовано, що проводити аналіз та впорядкування окремих регіонів 

та адміністративно-територіальних одиниць регіонів України відповідно до ви-

ділених чинників інвестиційної привабливості (привабливість ринку, ціна і 

якість робочої сили, наявність необхідної інфраструктури, наявність природних 

ресурсів, безпека інвестиційної діяльності) доцільно на основі дворівневої ста-

тистичної оцінки потенціалу інвестиційної привабливості. 

Дворівневе статистичне оцінювання потенціалу інвестиційної привабли-

вості регіонів та адміністративно-територіальних одиниць дозволило отримати 

відповідне ранжування регіонів України, як за загальною оцінкою, так і за кож-

ним із врахованих чинників. Встановлено, що ряд регіонів України має незба-

лансовані позиції. Так, найвищі значення індексу і перші місця за чинниками 

“Привабливість ринку”, “Ціна і якість робочої сили”, “Наявність необхідної ін-

фраструктури” і “Наявність природних ресурсів” (окрім Києва – останнє місце 

за цим чинником), були зареєстровані для м. Київ, Дніпропетровської та Доне-

цької областей. Однак за чинником “Безпека інвестиційної діяльності” (і “На-

явність природних ресурсів” для Києва) ці області посіли останні місця. 

4. Оцінювання ефективності процесів інвестування в регіонах України 

доцільно проводити з використанням індексного аналізу, який ґрунтується на 

методичних підходах та методології складання міжнародного рейтингу інвес-

тиційної привабливості країн світу UNCTAD. Дана оцінка передбачає форму-

вання рангів регіонів за такими індексами: 1) ефективності надходження (залу-
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чення) ПІІ; 2) потенціалу надходження ПІІ; 3) ефективності прямих інвестицій 

(ПІ) за кордон (інтенсивності вивезених ПІ).  

5. Проведений аналіз та впорядкування регіонів України залежно від наяв-

них обсягів ПІІ з урахуванням показників розвитку економіки з використанням 

індексу ефективності надходження (залучення) ПІІ показав, що регіони, у яких 

значення індексу більші за одиницю (Дніпропетровська область та м. Київ), ма-

ють більше залучених ПІІ, ніж можна було б очікувати, виходячи з відносних ро-

змірів їх ВРП. Запропонований індекс відображає не лише місткість ринку, але й 

інші чинники (такі, як сприятливі умови ведення бізнесу в регіоні, наявність 

природних ресурсів, розвиненість інфраструктури й технологій, кваліфікація ро-

бочої сили, а також ефективність залучення іноземних інвестицій). 

6. Оцінювання відносного успіху регіону України в інвестуванні в світо-

вій економіці з урахуванням показників його розвитку проведено на основі ін-

дексу інтенсивності вивезених ПІ. Аналіз результатів розрахунків показав, що в 

останні роки outward
iIND  > 1 лише для Донецької області, і можна зробити ви-

сновок, що відносний обсяг вивезених ПІ з цього регіону майже у 7 разів пере-

вищує відносний розмір валового регіонального продукту. До 2008 р. відносний 

обсяг вивезених ПІ був найбільшим у Харківській та Одеській областях 

( outward
iIND  > 1).  

Основні результати розділу опубліковані в наукових працях автора [76, 

82, 86]. 
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РОЗДІЛ 3 

ІНТЕГРАЛЬНЕ СТАТИСТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ 

ПРИВАБЛИВОСТІ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ 

 

 

3.1. Рейтингове оцінювання інвестиційної привабливості регіонів 

України 

 

 

Узагальнення спільного впливу різних кількісних чинників на інвести-

ційну привабливість регіонів можливо проводити на основі рейтингів. Теорія 

рейтингів вивчає методи виміру порівняльних переваг одних об’єктів над ін-

шими [33, 47, 48, 50, 51, 52, 108]. Рейтингові оцінки активно використовуються 

в різних соціально-економічних дослідженнях, особливо при аналізі фінансової 

діяльності підприємств [125, 150, 155, 156, 195]. 

При описуванні обраного об’єкта дослідження інвестиційної привабливо-

сті, окрім аналізу його узагальнюючих характеристик, важливо упорядкувати 

одиниці сукупності за певними властивостями, визначити належність кожної з 

них до певної групи.  

Оскільки інвестиційна привабливість регіонів України характеризується 

множиною ознак (m ≥ 2), то при упорядкуванні одиниць сукупності виникає не-

обхідність агрегування усіх ознак множини xi в одну інтегральну оцінку. Така 

оцінка геометрично інтерпретується як точка у багатовимірному просторі, ко-

ординати якої вказують на масштаб або позицію і-ї одиниці. Алгебраїчно зна-

чення ознак для i-ї одиниці сукупності представляються вектором xj = | x1, x2, …, 

xm |, а агрегування їх означає перетворення вектора в скаляр. Агрегування ознак 

ґрунтується на так званій теорії “адитивної цінності”, згідно з якою цінність ці-

лого дорівнює сумі цінностей його складових. Такий підхід реалізовано при ви-

значенні рейтингів на основі експертних оцінок, представлених рангами або 

балами [51, 52]. 
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Етапи проведення рейтингової оцінки інвестиційної привабливості регіо-

нів України на основі результуючого критерію  представлені на рис. 3.1. 
 

 

Рис. 3.1. Етапи проведення групування регіонів України за ступенем інве-

стиційної привабливості 

 

На етапі формування ознакової множини Х вирішальну роль відіграє ап-

ріорний якісний аналіз суті явища. При формуванні ознакового простору важ-

ливо забезпечити інформаційну односпрямованість показників хі. З метою за-

безпечення інформаційної односпрямованості показників їх поділяють на сти-

мулятори та дестимулятори. Зв’язок між інтегральною оцінкою і показником-

стимулятором xst прямий, між інтегральною оцінкою і показником-

дестимулятором xdst – обернений. При агрегуванні дестимулятори перетворю-

ються на стимулятори, наприклад, xst = 1 – xdst або xst = 1/ xdst  [52]. 

На практиці застосовують різні способи стандартизації. Усі вони ґрунту-

ються на порівнянні емпіричних значень показника xij з певною величиною а.  

 

Групування регіонів за зведеним рейтингом інвестиційної привабливості 

 

Класифікація системи показників, використовуваних для рейтингової оцінки 

 

Збір та аналітична обробка статистичної інформації 

 

Виявлення чинників, що зумовлюють інвестиційну привабливість регіонів 

Визначення процедури агрегування показників: 
- вибір способу стандартизації; 
- обґрунтування функції вагових коефіцієнтів 
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Такою величиною може бути максимальне maxx , мінімальне minx , сере-

днє x  чи еталонне x0 значення показника.  

Результат порівняння можна представити відношенням 
a

xij
 або відхилен-

ням 
q

axij −
, де q – одиниця стандартизації [52]. 

Вибір вагових коефіцієнтів також ґрунтується на теоретичному аналізі 

суті явища і в кожному конкретному дослідженні iω  визначається експертно-

статистичним методом. 

У дослідженні інвестиційної привабливості регіону використано чинники, 

запропоновані І. Бланком [узагальнено автором за 12, 13, 24, 56, 57]: 

– загальноекономічний розвиток регіону; 

– економіко-географічний розвиток виробничої інфраструктури; 

– демографічна ситуація; 

– розвиток ринкових відносин і комерційної інфраструктури; 

– рівень інвестиційного ризику. 

Нижче наведемо показники, які необхідно враховувати для розкриття 

сутності чинників [57, 74]. 

Оцінювання рівня загальноекономічного розвитку регіону проведено з 

урахуванням наступних показників: питома вага регіону у ВВП України; обсяг 

реалізованої промислової продукції на душу населення; середня місячна заробі-

тна плата робітників і службовців; кількість промислових підприємств. 

Згідно [57, 74], оцінювання рівня економіко-географічного розвитку вироб-

ничої інфраструктури здійснено з урахуванням наступних показників: щільність 

залізничних колій загального користування; щільність автомобільних доріг з тве-

рдим покриттям; обсяг виробництва електроенергії на душу населення. 

Оцінювання демографічної ситуації проведено з урахуванням наступних 

показників: питома вага населення регіону в загальній чисельності населення 

України; питома вага міських жителів у загальній чисельності населення Украї-
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ни; рівень зареєстрованого безробіття; питома вага зайнятого населення у віці 

15–70 років у чисельності населення віком 15–70 років. 

Оцінювання рівня розвитку ринкових відносин і комерційної інфраструк-

тури проведено з урахуванням наступних показників: середньорічна кількість 

товарних бірж; середньорічна кількість іноземних підприємств; середньорічна 

кількість кредитних спілок. 

Оцінювання рівня інвестиційного ризику здійснено з урахуванням насту-

пних показників: відношення середньої заробітної плати до максимальної;  

рівень злочинності. 

Оскільки перелічені ознаки мають різні одиниці вимірювання, то адитив-

не агрегування зумовило їх приведення до однієї основи, тобто попередньої 

стандартизації.  

Дослідження проводилося на основі офіційної статистичної інформації за 

2013 р. (Додаток Д) [41, 176, 177]. 

Для одержання часткової рейтингової оцінки за кожним чинником був 

використаний наступний спосіб [52]: 

maxx

x
r

ij
ij =  – для стимуляторів;      (3.1) 

ij
ij

x

x
r min=  – для дестимуляторів.    (3.2) 

Найчастіше інтегральна оцінка rj визначається як середня арифметична 

стандартизованих значень ознак rij.  

Для i-ї одиниці сукупності:  

∑=
m

iji r
m

r

1
*

1
,     (3.3) 

де т – кількість показників у складі чинника. 

Розраховані значення рейтингових оцінок інвестиційної привабливості ре-

гіонів за означеними чинниками представлені в табл. 3.1 – табл. 3.5. В цих же 

таблицях виділені групи регіонів, рейтинг яких вищий та нижчий за середній. 
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Таблиця 3.1 

Рейтингові оцінки регіонів України за загальноекономічним розвитком 

регіону у 2013 р.  

Рейтинг за показниками 

Регіони 

Питома 
вага ре-
гіону у 
ВВП 

України 

Обсяг реалі-
зованої про-

мислової 
продукції на 
одну особу 
населення 

Середньо-
місячна 

заробітна 
плата 

Кількість 
промисло-

вих під-
приємств 

Рей- 
тинг 

1ir  

м. Київ 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
Дніпропетровська 
обл. 0,489 0,894 0,666 0,450 0,625 
Донецька обл. 0,528 0,686 0,750 0,470 0,608 
Харківська обл. 0,273 0,387 0,594 0,442 0,424 
Запорізька обл. 0,174 0,598 0,628 0,222 0,405 
Київська обл. 0,221 0,439 0,669 0,275 0,401 
Полтавська обл. 0,187 0,663 0,597 0,152 0,400 
Луганська обл. 0,176 0,438 0,666 0,230 0,378 
Львівська обл. 0,203 0,185 0,557 0,341 0,321 
Одеська обл. 0,223 0,169 0,589 0,279 0,315 
Миколаївська обл. 0,102 0,262 0,618 0,179 0,290 
Черкаська обл. 0,106 0,318 0,536 0,163 0,281 
АР Крим 0,148 0,183 0,569 0,212 0,278 
Сумська обл. 0,086 0,285 0,540 0,101 0,253 
Вінницька обл. 0,116 0,211 0,529 0,154 0,253 
Івано-Франківська 
обл. 0,106 0,216 0,535 0,144 0,250 
Кіровоградська обл. 0,081 0,250 0,521 0,101 0,238 
Хмельницька обл. 0,085 0,182 0,527 0,140 0,234 
Житомирська обл. 0,082 0,176 0,511 0,159 0,232 
Рівненська обл. 0,070 0,184 0,568 0,103 0,231 
Чернігівська обл. 0,078 0,236 0,500 0,084 0,224 
м. Севастополь 0,035 0,142 0,622 0,063 0,216 
Херсонська обл. 0,066 0,137 0,492 0,114 0,202 
Закарпатська обл. 0,068 0,108 0,510 0,115 0,201 
Волинська обл. 0,066 0,142 0,515 0,076 0,200 
Тернопільська обл. 0,058 0,102 0,471 0,104 0,184 
Чернівецька обл. 0,044 0,061 0,496 0,086 0,172 
Середнє значення 0,180 0,321 0,584 0,221 0,327 

Джерело: розраховано автором за [41, 176, 177] 
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Таблиця 3.2 

Рейтингові оцінки регіонів України за економіко-географічним розвитком 

виробничої інфраструктури у 2013 р. 

Рейтинг за показниками 

Регіони 

Щільність 
залізничних 

колій  
загального 

користування 

Щільність авто-
мобільних доріг 

загального корис-
тування з твердим 

покриттям 

Обсяг вироб-
ництва елект-

роенергії  
на душу  

населення 

Рей-
тинг 

2ir  

Запорізька обл. 0,600 0,668 1,000 0,756 
Донецька обл. 1,000 0,803 0,198 0,667 
Львівська обл. 0,967 1,000 0,029 0,665 
Хмельницька обл. 0,600 0,920 0,353 0,624 
Чернівецька обл. 0,850 0,944 0,044 0,613 
Дніпропетровська 
обл. 0,817 0,763 0,118 0,566 
Харківська обл. 0,800 0,795 0,095 0,563 
Вінницька обл. 0,683 0,902 0,085 0,557 
Тернопільська обл. 0,683 0,960 0,002 0,549 
Івано-Франківська 
обл. 0,600 0,787 0,201 0,529 
Рівненська обл. 0,483 0,670 0,390 0,515 
Миколаївська обл. 0,483 0,519 0,524 0,509 
Закарпатська обл. 0,783 0,694 0,004 0,494 
Київська обл. 0,467 0,814 0,121 0,467 
Луганська обл. 0,683 0,582 0,097 0,454 
Полтавська обл. 0,500 0,819 0,026 0,448 
м. Київ 0,467 0,814 0,062 0,448 
Кіровоградська обл. 0,600 0,670 0,059 0,443 
Житомирська обл. 0,567 0,745 0,000 0,437 
Черкаська обл. 0,467 0,755 0,051 0,424 
Волинська обл. 0,500 0,766 0,002 0,423 
Сумська обл. 0,500 0,750 0,010 0,420 
Одеська обл. 0,517 0,644 0,001 0,387 
Чернігівська обл. 0,450 0,604 0,035 0,363 
АР Крим 0,383 0,652 0,011 0,349 
м. Севастополь 0,383 0,652 0,008 0,347 
Херсонська обл. 0,267 0,463 0,053 0,261 
Середнє значення 0,596 0,746 0,132 0,492 

Джерело: розраховано автором за [41, 176, 177] 
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Таблиця 3.3 

Рейтингові оцінки регіонів України за демографічною ситуацією у 2013 р.  

Рейтинг за показниками 

Регіони 

Питома ва-
га населен-
ня регіону 
в загальній 
чисельнос-
ті населен-
ня України 

Питома вага 
міських жи-
телів у зага-
льній чисе-
льності на-

селення 
України 

Рівень зареєст-
рованого без-
робіття, % до 
економічно 

активного на-
селення праце-
здатного віку 

Питома вага 
зайнятого 

населення у 
віці 15–70 

років у чисе-
льності насе-
лення віком 
15–70 років 

Рей- 
тинг 

3ir  

м. Київ 0,655 1,000 1,000 0,854 0,877 
Донецька обл. 1,000 0,907 0,667 0,919 0,873 
Дніпропетров- 
ська обл. 0,757 0,836 0,800 0,892 0,821 
Луганська обл. 0,516 0,869 0,839 0,933 0,789 
Харківська обл. 0,629 0,805 0,813 0,901 0,787 
Одеська обл. 0,550 0,669 0,981 0,930 0,782 
АР Крим 0,451 0,627 0,912 0,889 0,720 
Запорізька обл. 0,408 0,771 0,788 0,904 0,718 
Львівська обл. 0,583 0,609 0,732 0,942 0,717 
м. Севастополь 0,088 0,938 0,912 0,886 0,706 
Київська обл. 0,395 0,620 0,852 0,931 0,700 
Миколаївська обл. 0,269 0,679 0,703 0,914 0,641 
Сумська обл. 0,261 0,681 0,675 0,922 0,635 
Полтавська обл. 0,336 0,617 0,634 0,933 0,630 
Івано-Франківська 
обл. 0,317 0,435 0,722 1,000 0,618 
Кіровоградська обл. 0,227 0,626 0,658 0,931 0,611 
Хмельницька обл. 0,301 0,558 0,650 0,928 0,609 
Вінницька обл. 0,372 0,504 0,619 0,930 0,606 
Херсонська обл. 0,247 0,612 0,612 0,930 0,600 
Черкаська обл. 0,290 0,566 0,584 0,925 0,591 
Житомирська обл. 0,290 0,586 0,559 0,925 0,590 
Чернігівська обл. 0,246 0,639 0,559 0,914 0,590 
Волинська обл. 0,239 0,522 0,667 0,928 0,589 
Чернівецька обл. 0,208 0,427 0,703 0,944 0,571 
Закарпатська обл. 0,288 0,372 0,667 0,945 0,568 
Тернопільська обл. 0,247 0,443 0,553 0,986 0,557 
Рівненська обл. 0,266 0,478 0,553 0,930 0,557 
Середнє значення 0,386 0,644 0,719 0,925 0,669 

Джерело: розраховано автором за [41, 176, 177] 
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Таблиця 3.4 

Рейтингові оцінки регіонів України за розвитком ринкових відносин і  

комерційної інфраструктури у 2013 р.  

Рейтинг за показниками 

Регіони 
Середньорічна 

кількість  
товарних бірж 

Середньоріч-
на кількість 
іноземних  

підприємств 

Середньоріч-
на кількість 
кредитних 

спілок 

Рей- 
тинг 

4ir  

м. Київ 1,000 1,000 1,000 1,000 
Дніпропетровська 
обл. 0,943 0,155 0,096 0,398 
Донецька обл. 0,771 0,109 0,143 0,341 
Миколаївська обл. 0,757 0,005 0,039 0,267 
Харківська обл. 0,471 0,032 0,108 0,204 
Львівська обл. 0,343 0,187 0,069 0,200 
Запорізька обл. 0,357 0,023 0,073 0,151 
АР Крим 0,293 0,023 0,072 0,129 
Херсонська обл. 0,329 0,001 0,036 0,122 
Луганська обл. 0,186 0,007 0,130 0,108 
Рівненська обл. 0,293 0,002 0,027 0,107 
Вінницька обл. 0,229 0,049 0,040 0,106 
Одеська обл. 0,150 0,047 0,120 0,106 
Хмельницька обл. 0,257 0,000 0,058 0,105 
Кіровоградська 
обл. 0,200 0,018 0,066 0,095 
Полтавська обл. 0,221 0,009 0,047 0,092 
Черкаська обл. 0,150 0,016 0,099 0,088 
Івано-Франківська 
обл. 0,186 0,011 0,052 0,083 
Волинська обл. 0,171 0,031 0,039 0,080 
Сумська обл. 0,179 0,001 0,026 0,068 
Київська обл. 0,129 0,022 0,038 0,063 
Чернівецька обл. 0,114 0,026 0,042 0,061 
Чернігівська обл.  0,114 0,003 0,050 0,056 
Житомирська обл. 0,100 0,013 0,025 0,046 
Закарпатська обл. 0,057 0,022 0,051 0,043 
м. Севастополь 0,107 0,003 0,008 0,039 
Тернопільська обл. 0,093 0,008 0,012 0,038 
Середнє значення 0,304 0,067 0,095 0,155 

Джерело: розраховано автором за [41, 176, 177] 



 117 

Таблиця 3.5 

Рейтингові оцінки регіонів України за рівнем  

інвестиційного ризику у 2013 р.  

Рейтинг за показниками 

Регіони 
Відношення серед-

ньої заробітної плати 
до максимальної 

Рівень злочинності, 
випадків на 10 тис. 

населення 

Рей-
тинг 

5ir  

Тернопільська обл. 0,471 1,000 0,736 
Івано-Франківська 
обл. 0,535 0,907 0,721 
м. Київ 1,000 0,312 0,656 
Хмельницька обл. 0,527 0,723 0,625 
Рівненська обл. 0,568 0,679 0,624 
Львівська обл. 0,557 0,637 0,597 
Київська обл. 0,669 0,511 0,590 
Волинська обл. 0,515 0,644 0,580 
Житомирська обл. 0,511 0,646 0,579 
Чернівецька обл. 0,496 0,656 0,576 
Донецька обл. 0,750 0,392 0,571 
Закарпатська обл. 0,510 0,628 0,569 
Вінницька обл. 0,529 0,565 0,547 
Миколаївська обл. 0,618 0,466 0,542 
Чернігівська обл. 0,500 0,543 0,522 
Черкаська обл. 0,536 0,495 0,515 
Полтавська обл. 0,597 0,424 0,510 
Дніпропетровська обл. 0,666 0,339 0,503 
Харківська обл. 0,594 0,405 0,500 
Одеська обл. 0,589 0,397 0,493 
Сумська обл. 0,540 0,432 0,486 
Луганська обл. 0,666 0,293 0,480 
Запорізька обл. 0,628 0,304 0,466 
Кіровоградська обл. 0,521 0,376 0,448 
м. Севастополь 0,622 0,251 0,437 
АР Крим 0,569 0,294 0,432 
Херсонська 0,492 0,370 0,431 
Середнє значення 0,584 0,507 0,546 

Джерело: розраховано автором за [41, 176, 177] 
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На думку І. А. Бланка [12, 13], чинники інвестиційної привабливості регі-

онів різновагомі, тому кожному з них надається певна вага jω , тобто інтегра-

льна оцінка має форму середньої арифметичної зваженої:  

∑
=

=
m

j
jiji rR

1
ω ,     (3.4) 

де jω  – вага j-го чинника інвестиційної привабливості; 

ijr – частинна рейтингова оцінка і-го регіону за j-м чинником інвестицій-

ної привабливості; 

∑ = 1jω . 

Інвестиційна привабливість регіонів України оцінювалася за допомогою 

загальної рейтингової оцінки і-го регіону – iЗАГR .  

Ця рейтингова оцінка є інтегральною та враховує п’ять вищеозначених 

чинників. 

Вагові коефіцієнти α  визначалися відповідно до методики визначення 

чинників інвестиційної привабливості регіонів І. О. Бланка [12, 13]. Вони наве-

дені в табл. 1.4 у Розділі 1. 

Відповідно до наведених значень коефіцієнтів загальна рейтингова оцінка 

отримана таким чином: 

54321 10,025,015,015,035,0 iiiiiiЗАГ rrrrrR ⋅+⋅+⋅+⋅+⋅= . (3.4.1) 

Розраховані значення представлені в останній графі табл. 3.6. Середнє 

значення рейтингової оцінки дорівнює 0,382. 

Відповідно до узагальнюючої оцінки здійснена типологія регіонів Украї-

ни, а саме, виділені інвестиційно привабливі регіони, регіони, що мають серед-

ній рівень інвестиційної привабливості та інвестиційно непривабливі регіони.  

Дев’ять із двадцяти семи регіонів мають рейтинг вище за середній, тобто 

є інвестиційно привабливими.  

Перше місце займає  м. Київ, і його рейтингова оцінка істотно відрізня-

ється від інших (табл. 3.6) [74]. 
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Таблиця 3.6 

Рейтингові оцінки інвестиційної привабливості регіонів України у 2013 р. 

за чинниками і загальна рейтингова оцінка  

Рейтингова оцінка за чинниками 

Регіони 

загаль-
ноеко-
номіч-

ний роз-
виток 

демо-
графіч-
на си-
туація 

розвиток 
виробни-
чої інфра-
структури 

розвиток 
ринкових 
відносин і 

комерційної 
інфраструк-

тури 

рівень 
інвести-
ційного 
ризику 

Загальна 
рейтин-

гова  
оцінка 

м. Київ 1,000 0,448 0,877 1,000 0,656 0,864 
Донецька 0,608 0,667 0,873 0,341 0,571 0,586 
Дніпропетровська 0,625 0,566 0,821 0,398 0,503 0,576 
Харківська 0,424 0,563 0,787 0,204 0,500 0,452 
Запорізька 0,405 0,756 0,718 0,151 0,466 0,447 
Львівська 0,321 0,665 0,717 0,200 0,597 0,429 
Миколаївська 0,290 0,509 0,641 0,267 0,542 0,395 
Луганська 0,378 0,454 0,789 0,108 0,480 0,394 
Київська 0,401 0,467 0,700 0,063 0,590 0,390 
Полтавська 0,400 0,448 0,630 0,092 0,510 0,376 
Одеська 0,315 0,387 0,782 0,106 0,493 0,361 
Хмельницька 0,234 0,624 0,609 0,105 0,625 0,356 
Івано-Франківська 0,250 0,529 0,618 0,083 0,721 0,353 
Вінницька 0,253 0,557 0,606 0,106 0,547 0,344 
АР Крим 0,278 0,349 0,720 0,129 0,431 0,333 
Рівненська 0,231 0,515 0,557 0,107 0,624 0,331 
Черкаська 0,281 0,424 0,591 0,088 0,515 0,324 
Тернопільська 0,184 0,549 0,557 0,038 0,736 0,313 
Сумська 0,253 0,420 0,635 0,068 0,486 0,312 
Чернівецька 0,172 0,613 0,571 0,061 0,576 0,310 
Кіровоградська 0,238 0,443 0,611 0,095 0,448 0,310 
Житомирська 0,232 0,437 0,590 0,046 0,579 0,305 
Волинська 0,200 0,423 0,589 0,080 0,580 0,300 
Закарпатська 0,201 0,494 0,568 0,043 0,569 0,297 
Чернігівська 0,224 0,363 0,590 0,056 0,522 0,288 
м. Севастополь 0,216 0,347 0,706 0,039 0,437 0,287 
Херсонська 0,202 0,261 0,600 0,122 0,431 0,274 
Середнє значення 0,327 0,492 0,669 0,155 0,546 0,382 
Середня прогр. 0,242 0,455 0,618 0,081 0,483 0,321 

Джерело: розраховано автором 

Для останніх 18 регіонів також розраховано середнє значення рейтингової 

оцінки (0,321) та виокремленні регіони, для яких рейтингова оцінка нижче цьо-
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го рівня. Наочно це видно на діаграмах на рис. 3.2–3.4. 
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Рис. 3.2. Рейтингові оцінки й місце регіонів України у виділених групах 

за рівнем інвестиційної привабливості: інвестиційно привабливі регіони 

Джерело: розраховано автором 
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Рис. 3.3. Рейтингові оцінки й місце регіонів України у виділених групах 

за рівнем інвестиційної привабливості: регіони, що мають середній рівень ін-

вестиційної привабливості 

Джерело: розраховано автором 
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Рис. 3.4. Рейтингові оцінки й місце регіонів України у виділених групах 

за рівнем інвестиційної привабливості: інвестиційно непривабливі регіони 

Джерело: розраховано автором 

 

Узагальнюючи проведений аналіз слід зазначити, що на сьогоднішній 

день існує велике різноманіття підходів до оцінки інвестиційної привабливості. 

Кожна з методик має свої переваги, є унікальною й має право на існування.  

Незважаючи на наявність великої кількості методик рейтингового оціню-

вання інвестиційної привабливості регіонів України, жодна з них не може пре-

тендувати на її використання в якості універсальної. Тому є доцільним відсте-

ження динаміки зміни статусу регіонів за декількома методиками, серед яких 

почесне місце займає кластерний аналіз. 
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3.2. Застосування кластерного аналізу для групування регіонів   

України за рівнем інвестиційної привабливості 

 

 

Для виділення інвестиційно привабливих регіонів України доцільно на-

ряду з іншими методами апробувати кластерний аналіз.  

Кластерний аналіз, як і кореляційно-регресійний, є математичним апара-

том вивчення статистичних зв’язків. Це метод пошуку емпіричних закономір-

ностей, але для більш широкого класу зв’язків.  

Для регресійного аналізу є цілий ряд важко виконуваних умов (вимог) 

його застосування. Серед них вимоги нормальності багатовимірного розподілу, 

неможливість використання якісних ознак, обмеження, які накладаються на ал-

гебраїчну форму зв’язку (метод найменших квадратів ефективний для лінійних 

рівнянь) і ін. [50, 51, 52]. 

Для методу кластерного аналізу однорідність сукупності не є 

обов’язковою умовою. Більше того, сам метод дозволяє виявити й описати 

структурні закономірності, забезпечивши формування однорідних класів об’єк-

тів. Дискретність кластерних моделей на відміну від неперервних регресійних 

моделей, зумовлена усередненням і деякими втратами інформації, забезпечує 

більш евристичний характер обчислювальних процедур, а також знімає обме-

жування, пов’язані з алгебраїчною формою зв’язку [52].  

Багатовимірна класифікація методами кластерного аналізу передбачає ро-

зподіл сукупності досліджуваних одиниць на однорідні класи (групи, кластери) 

не за однією ознакою, а за декількома одночасно. Поняття однорідності зада-

ється певними метриками. Методологічний принцип класифікації містить два 

фундаментальних положення [52]:  

– в один клас об’єднуються подібні, схожі між собою одиниці сукупності;  

– ступінь подібності, схожості одиниць, які належать до одного класу, 

вища, ніж ступінь подібності одиниць, віднесених до різних класів. 
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Реалізація методу кластерного аналізу передбачає здійснення таких по-

слідовних кроків [52]: 

1) визначення множини ознак об’єктів класифікації, за якими буде здійс-

нюватися багатовимірне групування; 

2) стандартизація (нормування) значень визначених ознак; 

3) вибір метрики відстаней та побудова матриці відстаней; 

4) вибір алгоритмів багатовимірної класифікації; 

5) застосування кластерного аналізу для створення груп подібних 

об’єктів; 

4) перевірка достовірності та змістовна інтерпретація результатів класте-

рного рішення. 

Множина ознак, за якими має здійснюватися багатовимірне групування, 

обирається з урахуванням мети дослідження, а також на основі обґрунтування 

теоретичної бази та положень, покладених в основу класифікації. 

В якості інформаційної бази проведеного дослідження використано сис-

тему показників, наведених в табл. 2.1 (розділ 2 підрозділ 2.1), які дозволяють 

оцінити виділені 5 базових чинника інвестиційної привабливості регіонів [75]: 

– привабливість ринку; 

– ціна і якість робочої сили, зокрема їхня доступність; 

– наявність необхідної інфраструктури; 

– наявність природних ресурсів; 

– безпека інвестиційної діяльності. 

В ході диференціації 27 регіонів України  (АР Крим, 24 області, м. Київ та 

м. Севастополь) за рівнем інвестиційної привабливості у 2013 р. не враховува-

лись  показники, які були видалені за результатами проведеного канонічного 

аналізу, а саме:  

X24 – “Кількість студентів вищих навчальних закладів І–ІV рівнів акре-

дитації”; 

X33 – “Загальна частка доріг із твердим покриттям”;  

X35 – “Експлуатаційна довжина залізничних колій загального користування”;  
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X41 – “Площа ріллі у володінні та користуванні сільськогосподарських 

підприємств та господарств населення”; 

X53 – “Утворення відходів у розрахунку на км2”.  

Таким чином, аналіз проведено на основі 16 показників, що характеризу-

ють інвестиційну привабливість регіонів України. 

Розрахунки виконані за допомогою прикладного пакету програм  

“Statistica” версії 6.0, модуля  “Cluster analysis”.  

Модуль кластер-аналізу чи багатовимірної класифікації складається з 

трьох процедур [202]: 

1) ієрархічні алгоритми (Joining (tree clustering));  

2) класифікація методом К-середніх (K-means clustering);  

3) двофакторне об’єднання (Two-way joining). 

Оскільки зазначені ознаки мають різні одиниці виміру, то вони були нор-

мовані. Нормування показників здійснювалось за формулою (2.4) – для стиму-

ляторів, за формулою (2.5) – для дестимуляторів [51, 52].  

Дестимуляторами є показники, що формують рівень чинника “Безпека ін-

вестиційної діяльності ( 5Х )”. 

На основі нормованих значень для побудови матриці відстаней та реалі-

зації ієрархічної кластер-процедури на практиці застосовують такі метрики: Ев-

клідова, зважена Евклідова, Манхеттенська, Чебишева, Мінковського, Махало-

нобіса та ін. У даному випадку розподіл на групи здійснено за допомогою Евк-

лідової відстані: 

( )
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1

1

2
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ikijjk zzc ,    (3.5) 

де  zij  – нормовані значення і-ї ознаки для j-ї одиниці сукупності. 

На основі обраної метрики побудовано матрицю відстаней між регіонами 

України. 

Ієрархічна кластер-процедура реалізована за допомогою методу Уорда, 

який передбачає мінімізацію внутрішньо групових дисперсій кластерів. 
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Дендрограму результатів кластерного аналізу за методом Уорда зображе-

но на рис. 3.5, вертикальна вісь дендрограми відображає регіони України, а го-

ризонтальна є відстанню об’єднання.  
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Рис. 3.5. Дендрограма групування (кластерного аналізу за методом Уор-

да) регіонів України за рівнем інвестиційної привабливості 

Джерело: розроблено автором 
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Проаналізувавши рис. 3.5, можна зробити припущення, що оптимальним 

є розбиття регіонів України за рівнем інвестиційної привабливості на чотири 

кластери, одним із яких буде м. Київ. 

Ієрархічна кластер-процедура досить проста і прийнятна для інтерпрета-

ції. Проте для численної сукупності вона виявляється громіздкою. У таких ви-

падках перевагу віддають ітераційним процедурам [52]. 

На відміну від ієрархічної процедури, яка потребує розрахунку і збере-

ження матриці подібності, ітераційна процедура оперує безпосередньо первин-

ними даними; формуються кластери одного рангу, ієрархічно не підпорядкова-

ні. Алгоритм k-середніх реалізує ідею утворення груп за принципом “найближ-

чого центра” [52].  

На першому кроці ітераційного процесу здійснюється орієнтовний поділ 

сукупності на класи і визначаються центри тяжіння (багатовимірні середні) цих 

класів.  

На другому кроці визначаються Евклідові відстані одиниць сукупності до 

центрів тяжіння виділених кластерів, і кожна з них відноситься до того класте-

ра, центр тяжіння якого найближчий. На третьому кроці розраховуються нові 

центри тяжіння кластерів [52]. 

Кроки 2 і 3 повторюються доти, доки склад кластерів не стабілізується. 

Ітерації за принципом k-середніх у явному вигляді не використовують критеріїв 

якості класифікації, проте неявно вони мінімізують внутрішньогрупові диспер-

сії, забезпечуючи тим самим однорідність сформованих кластерів [52]. 

Аналогічні результати щодо змістовної інтерпретації групування були 

одержані після використання ітеративного методу кластерного аналізу, зокре-

ма, його алгоритму k-середніх з розбиттям на чотири кластера (табл. 3.7).  

Зазначимо, що початкові умови, які мали бути задані для здійснення ал-

горитму k-середніх, зокрема, необхідна кількість виділених кластерів, була 

отримана в результаті використання алгоритму ієрархічного кластерного аналі-

зу (методу Уорда – рис. 3.5). 
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Таблиця 3.7 

Групування регіонів України за рівнем інвестиційної привабливості в 

2013 р., ієрархічна процедура, алгоритм k-середніх, 4 кластера 

Групи 

регіонів 
Регіони 

Кількість ре-

гіонів у групі 

1 

АР Крим, Житомирська обл., Київська обл., Кірово-

градська обл., Миколаївська обл., Одеська обл., 

Полтавська обл., Рівненська обл., Сумська обл., 

Херсонська обл., Черкаська обл., Чернігівська обл., 

м. Севастополь 

13 

2 
Дніпропетровська обл., Донецька обл., Запорізька 

обл., Луганська обл., Харківська обл. 
5 

3 м. Київ 1 

4 

Вінницька обл., Волинська обл., Закарпатська обл., 

Івано-Франківська обл., Львівська обл., Тернопіль-

ська обл., Хмельницька обл., Чернівецька обл. 

8 

Джерело: розраховано автором 

В ході реалізації методу k-середніх були обчислені середні нормовані 

значення показників для кожного з виокремлених кластерів. Поділ регіонів на 

класи за рівнем інвестиційної привабливості ілюструє рис. 3.6. 

В результаті проведеного дослідження можна зробити наступні висновки. 

Четвертий кластер містить регіони, що мають низький рівень за багатьма 

досліджуваними показниками, окрім тих, що формують рівень чинника “Безпека 

інвестиційної діяльності” ( 5Х ) та “Наявність необхідної інфраструктури” ( 3Х ) 

(див. табл. 2.1). До нього увійшли Вінницька, Волинська, Закарпатська, Івано-

Франківська, Львівська, Тернопільська, Хмельницька, Чернівецька області. 

Перший кластер характеризується середніми значеннями показників інве-

стиційної привабливості. До другого кластеру увійшли такі області: Житомир-

ська, Київська, Кіровоградська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Рівненсь-
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ка, Сумська, Херсонська, Черкаська, Чернігівська, м. Севастополь та АР Крим. 

Другий кластер (Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Луганська, Ха-

рківська області) має високі значення майже за всіма показниками, що характе-

ризують рівень інвестиційної привабливості, окрім показників: “Індекс фізич-

ного обсягу валового регіонального продукту”, “Рівень злочинності”.  

 

Plot of Means for Each Cluster

 Cluster 1

 Cluster 2

 Cluster 3

 Cluster 4
Х12 Х21 X23 Х32 Х34 Х37 Х43 X52

Variables

-0,4

-0,2

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

 

Рис. 3.6. Середні нормовані значення показників для кластерів 

Джерело: розраховано автором 

 

У табл. 3.8 подано значення міжгрупових (Between SS) і внутрішньо гру-

пових дисперсій (Within SS) усіх ознак.  

Чим менше значення внутрішньогрупових дисперсій, тим краще ознака 

характеризує належність об’єкта до кластера і тим якісніша кластеризація. Зна-

чення F-критерію і p-level також характеризують внесок ознаки в розподіл 

об’єктів за кластерами. Якість кластеризації тим вища, чим більше значення F і 

менше p-level. 
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Результати дисперсійного аналізу підтверджують істотність міжкласових 

розбіжностей. Найменші значення ймовірностей для ознак Х13, Х42. Для інших 

ознак імовірність висновку наближається до одиниці, що свідчить про стійкість 

структури. 

Таблиця 3.8 

Дисперсійний аналіз результатів кластеризації регіонів України за рівнем 

інвестиційної привабливості в 2013 р. 

Variable 
Between  

SS 
df 

Within  

SS 
df F 

signif.  

p 

X11 0,965466 3 0,191269 23 38,6989 0,000000 

X12 0,823367 3 0,103707 23 60,8685 0,000000 

X13 0,399586 3 1,599344 23 1,9155 0,155250 

X21 0,868854 3 0,188316 23 35,3725 0,000000 

X22 0,819636 3 0,553065 23 11,3619 0,000090 

X23 0,642312 3 1,164875 23 4,2274 0,016119 

X31 0,500699 3 0,744287 23 5,1575 0,007134 

X32 0,700250 3 0,874400 23 6,1397 0,003184 

X34 0,937948 3 0,631611 23 11,3851 0,000089 

X36 0,926095 3 0,735815 23 9,6492 0,000259 

X37 0,615015 3 0,298303 23 15,8064 0,000009 

X38 0,860472 3 0,612259 23 10,7748 0,000128 

X42 0,181385 3 0,778304 23 1,7867 0,177796 

X43 0,350408 3 0,655251 23 4,0999 0,018100 

X51 0,984526 3 0,809536 23 9,3239 0,000320 

X52 0,932582 3 0,025075 23 285,1326 0,000000 

Джерело: розраховано автором 
 

Слід зауважити, що однозначно прийнятного варіанта класифікації не існує. 

Сукупність регіонів можна поділити на певну, наперед визначену кількість клас-

терів різними способами й отримати різні результати. Якість поділу пов’язана з 

кількістю використовуваних показників, а також їхньою узгодженістю. 
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3.3. Статистичне забезпечення моделі оцінювання інвестиційної     

привабливості регіонів України на основі теорії нечіткої логіки 

 

 

Як обґрунтовано раніше, при оцінюванні рівня інвестиційної привабливо-

сті регіонів України, наряду з іншими статистичними оцінками доцільно побу-

дувати модель із використанням апарату нечіткої логіки. Значний внесок у роз-

виток цього наукового напряму здійснили А. Алтунін, В. Бочарніков, Л. Заде, 

А. Матвійчук, О. Недосєкін, О. Ротштейн, С. Свєшніков, С. Штовба та ін. [3, 17–

20, 54, 107, 112, 119–121, 160–162, 214, 215, 157, 158]. 

Задача моделювання інвестиційної привабливості регіонів України на ос-

нові теорії нечіткої логіки полягає в тому, щоб кожному набору кількісних зна-

чень, якісних чи лінгвістичних описів вхідних параметрів поставити у відповід-

ність один із виділених чинників: iX  (і = 1, …, 5), які в разі необхідності можна 

згорнути в загальну оцінку інвестиційної привабливості Y. 

Представлена структурна модель інвестиційної привабливості регіонів Укра-

їни відповідно до обраних чинників містить у собі п’ять моделей [79, 80]: 1) при-

вабливості ринку; 2) вартості і якості робочої сили; 3) наявності необхідної інфра-

структури; 4) наявності природних ресурсів; 5) безпеки інвестиційної діяльності.  

Для реалізації процесу нечіткого моделювання обрано середовище 

MATLAВ, в якому передбачений спеціальний пакет розширення Fuzzy Logic 

Toolbox [214]. 

Проведений аналіз методологічних підходів В. Бочарнікова, 

А. Матвійчука, О. Ротштейна, С. Свєшнікова, С. Штовби [17–20, 107, 160–162], 

дозволив зазначити, що процес оцінювання інвестиційної привабливості регіо-

нів України із використанням апарату нечіткої логіки повинен складатися із на-

ступних ключових етапів (рис. 3.7) [79, 80]. 

Етап 1 (Обґрунтування чинників інвестиційної привабливості регіо-

нів). В підрозділі 2.1 сформовано набір чинників X={Хi} загальною кількістю N 

(N = 5), які, з одного боку, впливають на оцінку інвестиційної привабливості ре-
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гіонів, а з іншого – оцінюють різні за природою аспекти впливу (економічний, 

соціальний, природний та ін. стани регіону). У свою чергу, комплексна характе-

ристика кожного із чинників здійснюється за допомогою  низки показників. 

 

Рис. 3.7. Етапи оцінювання інвестиційної привабливості регіонів України 

з використанням апарату нечіткої логіки 

Джерело: сформовано автором 

 

Етап 2 (Формування ієрархічної системи показників інвестиційної 

привабливості). Перелік показників сформовано для територіальних одиниць 

регіонального та місцевого рівня України в табл. 2.1 (підрозділ 2.1): Xij, Ni ,1= , 

iMj ,1= , що характеризують і-й чинник по Mi показників у кожній i-тій групі 

чинників. В свою чергу комплексне значення чинників iX , може бути визначе-

но за окремими показниками Xij, Ni ,1= , iMj ,1= :  )( iji XfX = . 

Використання обраного набору чинників формування інвестиційної при-

Формування бази правил 

Побудова функцій належності 

Визначення лінгвістичних змінних 

Побудова ієрархічного дерева  логічного виведення 

Оцінювання значущості чинників та показників 

Оцінка діапазону зміни кількісних показників 

Формування ієрархічної системи показників 
інвестиційної привабливості 

Визначення частинних оцінок  інвестиційної при-
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вабливості регіонів України і перелік показників, що використовують для їх-

ньої формалізації, повинен із плином часу постійно уточнюватись. 

На основі оцінених значень чинників iX , Ni ,1=  проводиться визначення 

рівня інвестиційної привабливості за чинниками (за напрямами інвестування).  

Більшість авторів, сформулювавши на початку аналізу задачу прийняття 

рішень як нечітку та багатокритеріальну, вже на першому ж кроці її розв’язання 

(дослідження) використовують певну згортку чинників і надалі вивчають ска-

лярну нечітку задачу прийняття рішень. Згортки, як правило, вводяться інтуїти-

вно, на підставі здорового глузду, залежно від змісту конкретної задачі, раціо-

нальних суджень тощо [17–20, 90, 107, 160–162]. 

Етап 3 (Оцінка діапазону зміни кількісних показників). Діапазон зміни 

вхідних показників Xij, Ni ,1= , iMj ,1=  для певного регіону України оцінюва-

вся на основі офіційної статистичної інформації за 2010–2014 рр. [41, 175–177]. 

Етап 4 (Визначення лінгвістичних змінних). При побудові нечітких 

моделей важливу роль відіграють лінгвістичні змінні. Входи об’єкта, що діаг-

ностується, і його вихід розглядаються як лінгвістичні змінні, які оцінюються 

якісними термами. Кожен із термів формалізується нечіткою множиною на від-

повідному універсумі за допомогою функції належності. З їх допомогою за пе-

вними правилами можна формалізувати (девербалізувати) якісну інформацію 

стосовно об’єкта прийняття рішень, представлену у словесній (вербальній) фо-

рмі фахівцями-експертами, використовуючи розпливчасті (нечіткі) множини. 

На етапі фазифікації показники Xij, Xi, та Y, 5,1=i , iMj ,1=  розглядають-

ся як лінгвістичні змінні, задані на універсальних множинах. Для оцінки цих 

лінгвістичних змінних формується шкала з якісних термів. 

Під час формування бази правил необхідно визначити: множину правил; 

множину вхідних лінгвістичних змінних; множину вихідних лінгвістичних 

змінних. Вхідна або вихідна лінгвістична змінна вважається заданою або ви-

значеною, якщо для неї визначена базова терм-множина з відповідними функ-

ціями належності кожного терма.  
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Шкала якісних термів використовуваних вхідних та вихідних змінних бу-

де складатися із таких терм-множин: { }ijijijij HMLA ,,=  – терм-множина вхід-

ної змінної ijX , 5,1=i , iMj ,1= , де терми HML ,,  інтерпретуються відповід-

но як низький, середній, високий рівень показника ijX , 5,1=i , iMj ,1= . 

Слід зазначити, що використані в дослідженні характеристики природно-

ландшафтного туристичного потенціалу та національної самосвідомості насе-

лення регіону, не можуть бути оцінені кількісно. Тому, ці показники були вра-

ховані лише в ході застосування апарату нечіткої логіки як лінгвістичні змінні. 

Для лінгвістичного визначення стану природно-ландшафтного туристич-

ного потенціалу регіонів України проведено ретельне дослідження відповідних 

регіональних чинників та умов, а також використано роботи О. Тищенко, 

А. Дуленко,  Н. Петрової [192], О. Бейдик [10].  

Для лінгвістичного визначення стану національної самосвідомості насе-

лення регіонів України використано дослідження [154], а також враховано екс-

пертні оцінки фахівців кафедри політології ХНУ імені В.Н.Каразіна. 

За рівнем розвитку природно-ландшафтного туристичного потенціалу ре-

гіони України, на думку автора, доцільно розподілити на три групи (рівень: ни-

зький, середній, високий) та на п’ять груп за рівнем національної самосвідомо-

сті населення в регіоні (низький, занижений, середній, підвищений, високий).  

На основі сформульованих логічних висновків були отримані лінгвістичні 

визначення  “Природно-ландшафтного туристичного потенціалу” та “Націона-

льної самосвідомості населення” регіонів України (табл. 3.9). Наведені в 

табл. 3.9 лінгвістичні визначення “Природно-ландшафтного туристичного по-

тенціалу” та “Національної самосвідомості населення” регіонів України, на на-

шу думку, доцільно врахувати в ході оцінювання відповідних чинників та зага-

льного рівня їх інвестиційної привабливості на основі теорії нечіткої логіки. 

Перш ніж розпочати реалізацію алгоритму необхідно представити отрима-

ні на попередньому етапі нечіткі змінні у вигляді кортежу <α, X, Α>, де: α – ім’я 

нечіткої змінної; X – її область визначення; A – нечітка множина на універсумі X.  
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Таблиця 3.9 

Лінгвістичне визначення показників оцінки рівня інвестиційної  

привабливості регіонів України в 2009–2014 рр.  

Регіони Природно-ландшафтний  
туристичний потенціал 

Рівень національної  само-
свідомості  населення 

АР Крим високий низький 
Області 
Вінницька середній підвищений 
Волинська середній високий 
Дніпропетровська середній середній 
Донецька низький низька 
Житомирська низький підвищений 
Закарпатська високий високий 
Запорізька низький середній 
Івано-Франківська високий високий 
Київська низький підвищений 
Кіровоградська низький підвищений 
Луганська низький занижений 
Львівська високий високий 
Миколаївська низький середній 
Одеська середній середній 
Полтавська низький підвищений 
Рівненська середній високий 
Сумська середній середній 
Тернопільська середній високий 
Харківська середній середній 
Херсонська низький середній 
Хмельницька середній підвищений 
Черкаська середній підвищений 
Чернівецька високий високий 
Чернігівська низький підвищений 
м. Київ низький підвищений 
м. Севастополь високий низький 

Джерело: визначено автором за [10, 154, 192] 

Лінгвістичні змінні доцільно представити у вигляді  кортежу <β, T, X, G, 

M>, де: β – ім’я лінгвістичної змінної; T – множина її значень (термів); X – уні-

версум нечітких змінних; G – синтаксична процедура утворення нових термів; 
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M – семантична процедура, що формує нечіткі множини для кожного терму да-

ної лінгвістичної змінної. 

Для лінгвістичних змінних визначено універсуми, терм-множини та вигляд 

функцій належності до нечітких термів. Розроблена автором шкала нечітких 

термів для показників наведена в табл. 3.10. 

Таблиця 3.10 

Опис вхідних показників моделі 

Позн. Назва 
Діапазо-
ни зміни 

Терми 

1 2 3 4 

11Х  

VRP 

Валовий регіональний продукт,  
млрд грн 

11,07; 
312,55 

Малий (L), середній 
(M), великий (H) 

12Х  

VRPO 

Валовий регіональний продукт у розра-
хунку на одну особу, тис. грн 

15,15; 
109,40 

Малий (L), середній 
(M), великий (H) 

13Х  

IVRP 

Індекс фізичного обсягу ВРП, у цінах 
попереднього року, % 

95,0;  
108,9 

Низький (L), серед-
ній (M), високий (H) 

21Х  

ZP 

Середньомісячна номінальна заробітна 
плата працівників, тис. грн 

2,36;  
5,01 

Низька (L), середня 
(M), висока (H) 

22Х  

KZP 

Кількість зайнятих працівників,  
тис. осіб 

178,9; 
1968,1 

Низький (L), серед-
ній (M), високий (H) 

23Х  

KVP 

Кількість відвідувань за зміну амбула-
торно-поліклінічних закладів у розраху-
нку на 10 тис. населення 

174,8; 
306,2 

Мала (L), середня 
(M), велика (H) 

24Х  

SVNZ 

Кількість студентів вищих навчальних 
закладів І–ІV рівнів акредитації у розра-
хунку на 10 тис. населення 

191,0; 
1582,0 

Мала (L), середня 
(M), велика (H) 

31Х  

RVE 

Виробництво електроенергії,  
млн кВт год 

21,0; 
50355,0 

Низьке (L), занижене 
(LM), середнє (M), 
підвищене (MH),  
високе (H) 

32Х  
AD 

Щільність автомобільних доріг загаль-
ного користування з твердим покрит-
тям, км на 1000 км² території 

174,0; 
376,0 

Низька (L), середня 
(M), висока (H) 

33Х  
DAD 

Загальна частка доріг із твердим по-
криттям 

0,93;  
1,00 

Мала (L), середня 
(M), велика (H) 

34Х  
ZK 

Щільність залізничних колій загального 
користування (км на 1000 км² території) 

16,0;  
60,0 

Низька (L), середня 
(M), висока (H) 

35Х  
DZK 

Експлуатаційна довжина залізничних ко-
лій загального користування, км 

0,05; 
1577,00 

Мала (L), середня 
(M), велика (H) 
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Продовження табл. 3.10 

1 2 3 4 

36Х  
TA 

Кількість основних телефонних апаратів 
у розрахунку на 100 осіб 

13,24; 
79,15 

Мала (L), середня 
(M), велика (H) 

37Х  
ASZ 

Кількість абонентів стільникового  
зв’язку у розрахунку на 100 осіб 

93,32; 
247,41 

Мала (L), середня 
(M), велика (H)) 

38Х  
AI 

Кількість абонентів мережі Інтернет, у 
розрахунку на 100 осіб 

4,14;  
67,01 

Мала (L), занижена 
(LM), середня (M), 
підвищена (MH), ве-
лика (H) 

41Х  
PRS 

Площа ріллі у володінні та користуванні 
сільськогосподарських підприємств та 
господарств населення, тис. га 

0,0;  
2205,7 

Мала (L), середня 
(M), висока (H) 

42Х  
ER 

Експорт руди, шлаку і золи, тис. дол. 
США 

0,0; 
2516356,3 

Низький (L), серед-
ній (M), високий (H) 

43Х  
EP 

Експорт палива мінерального; нафти і 
продуктів її перегонки, тис. дол. США 

0,0; 
1449282,2 

Низький (L), серед-
ній (M), високий (H) 

44Х  
PRTP 

Природно-ландшафтний туристичний 
потенціал 

0; 100 Низький (L), серед-
ній (M), високий (H) 

51Х  
RZ 

Рівень злочинності, випадків на 10 тис. 
населення 

5,18;  
20,61 

Низький (L), серед-
ній (M), високий (H) 

52Х  
VZR 

Викиди забруднюючих речовин в атмо-
сферне повітря від стаціонарних та пе-
ресувних джерел забруднення у розра-
хунку на км2, т 

2,4;  
309,6 

Малі (L), середні 
(M), високі (H) 

53Х  
UV 

Утворення відходів у розрахунку на км2, 
т 

0,0;  
16,0 

Мале (L), середнє 
(M), високе (H) 

54Х  
NSN 

 

Національна самосвідомість населення 0; 100 Низька (L), занижена 
(LM), середня (M), 
підвищений (MH), 
висока (H) 

Джерело: розроблено автором 

Терм-множини вхідних змінних ijX  запропоновано формувати на основі 

аналізу ступеня їх варіації, тобто показники із значною варіацією повинні мати, 

наприклад, не три а п’ять термів. В дослідженні такими показниками обрано 

31Х  (коефіцієнт варіації у 2013 р. склав 150,13 %) та 38Х  (коефіцієнт варіації у 

2013 р. склав 141,18 %). 
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Етап 5 (Оцінювання значущості чинників та показників). Ставиться у 

відповідність кожному показнику Xij рівень його значущості для аналізу – kі. 

Задля оцінювання такого рівня треба в межах певного чинника розмістити всі 

показники з убуванням значущості так, щоб виконувалося правило: 

kі1 ≥ kі2 ≥ ...kіМі .      (3.6) 

Якщо система показників проранжирована у порядку убування їхньої зна-

чущості, то значущість i-го показника kі слід визначати за правилом Фішберна: 

)1(

)1(2

+

+−
=

NN

nN
ki  ,      (3.7) 

де k
i
 – максимальний бал для i-ro чинника (показника);  

п – вага чинника (показника);  

N – загальна кількість чинників (показників).  

Правило Фішберна відображає той факт, що про рівень значущості показ-

ників невідомо нічого, крім залежності (3.6). Тоді оцінка (3.7) відповідає макси-

муму ентропії наявної інформаційної невизначеності щодо об’єкту дослідження. 

Якщо ж усі показники мають однакову значущість (системи переваг не-

має), тоді k
i
= 1/n. 

Етап 6 (Побудова ієрархічного дерева логічного виведення). Відповідно 

до представленої в підрозділі 2.1 системи ієрархічного оцінювання інвестиційної 

привабливості територіальних одиниць регіонального та місцевого рівня, здійс-

нено побудову ієрархічного дерева логічного виведення з урахуванням чинників 

формування рівня інвестиційної привабливості регіонів України. 

Формалізований ієрархічний взаємозв’язок між вхідними показниками, чин-

никами і вихідною змінною (інтегральним показником) представлено на рис. 3.8. 

Елементи дерева інтерпретуються так:  

– корінь дерева – оцінка  інвестиційної привабливості регіонів;  

– термінальні вершини – показники впливу на інвестиційну привабли-

вість регіонів, виділені в ході теоретичного дослідження; 

– нетермінальні вершини (подвійні окружності) – згортки показників, що 

впливають на інвестиційну привабливість;  
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– дуги графа, що виходять із нетермінальних вершин ,– укрупнені чинни-

ки, що впливають на інвестиційну привабливість (Хі).  

 

Рис. 3.8. Ієрархічне дерево логічного висновку: ієрархічна класифікація 

чинників, що впливають на інвестиційну привабливість регіонів України  

Джерело: побудовано автором 

Дереву логічного виводу відповідає така система співвідношень: 

),,,,( 54321 XXXXXfY Y= ,      (3.8) 

),,( 1312111 XXXfX = ,       (3.9) 

),,,( 242322212 XXXXfX = ,    (3.10) 

),,,,( 35343332313 XXXXXfX = ,   (3.11) 

),,,( 444342414 XXXXfX = ,    (3.12) 

),,,( 545352515 XXXXfX = ,    (3.13) 

де Y – вихідна змінна – INVPR – інвестиційна привабливість регіонів Украї-

ни (інтегральна оцінка); 54321 ,,,, XXXXX  – групи вхідних показників (чинники). 

321Х  

32Х  

31Х  

54Х  

24Х  

53Х  

322Х  

42Х  43Х  

44Х  

51Х  52Х  

Yf

11Х  23Х  22Х  21Х  13Х  12Х  

5f

2f

3f

4f

1f

Х1 
Х2 

Х3 

Х4 
Х5 

Y 

324Х  

33Х  

34Х  

41Х  

35Х  

323Х  
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Вважаємо, що всі змінні, які стоять у вершинах дерева, є лінгвістичними 

змінними з наступними термами:  

}{ )3()2()1( ,, YYY  – множина термів для оцінювання вихідної змінної Y ; 

}{ )3(
1

)2(
1

)1(
1 ,, XXX  – множина термів для оцінювання чинника 1X ; 

}{ )3(
2

)2(
2

)1(
2 ,, XXX  – множина термів для оцінювання чинника 2X ; 

}{ )3(
3

)2(
3

)1(
3 ,, XXX  – множина термів для оцінювання чинника 3X ; 

}{ )3(
4

)2(
4

)1(
4 ,, XXX  – множина термів для оцінювання чинника 4X ; 

}{ )3(
5

)2(
5

)1(
5 ,, XXX  – множина термів для оцінювання чинника 5X ; 

}{ )()2()1( ,...,, ija
ijijij XXX  – множина термів для оцінки показника ijX  

5,1=i , iMj ,1= , iM  – кількість показників, що характеризують  i-й чинник. 

Потужності всіх множин, тобто кількості термів, які використовуються 

для оцінки лінгвістичних змінних, в загальному випадку можуть бути різними. 

Інформацію про співвідношення (3.8) – (3.13) представлено у вигляді не-

чітких баз знань, які містять логічні висловлювання про взаємозв’язки вхідних 

та вихідних змінних. 

Вважаємо, що лінгвістичне розпізнавання проміжних рівнів складових ін-

вестиційної привабливості регіонів України необхідне для їх більш повної ха-

рактеристики. Тоді для кожної складової інвестиційної привабливості регіонів 

України доцільно побудувати відповідну комплексну оцінку. Коли за кожним 

показником на вибраному підрівні ієрархії відомі лінгвістичні оцінки, а також 

визначена система ваг, показник підрівня характеризується своєю лінгвістич-

ною оцінкою, яка визначається функцією належності [107, 214]. 

Етап 7 (Побудова функцій належності). Визначається можливий діапа-

зон зміни показників Xij та вихідної змінної Y. Задається вигляд функцій нале-

жності нечітких термів для всіх показників. Функція належності µА(Х) – це оці-

нка міри впевненості чи міра надійності за нечітким прописом [10]. Вона відо-

бражає рівень належності кожного елемента Х універсальної множини Е нечіт-

кій множині А і завжди знаходиться в межах [0,1] [119, 120]. 
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Із використанням графічного представлення регіонального розподілу від-

повідних показників, тобто побудованих гістограм (Додаток Е), були обрані 

функції належності. В табл. 3.11 подані вікна Membership Function Editor для 

задання термів функцій належності вхідних показників, що формують чинник 

(проміжну змінну) “Привабливість ринку”.  

Таблиця 3.11 

Функції належності вхідних показників  чинника “Привабливість ринку” 

Вхідні показники (INPUT) 
Назва Позначення 

Функція належності 

Валовий  
регіональний 

продукт, 
 млрд грн  

 
VRP(Х11) 

 
Валовий  

регіональний 
продукт  

у розрахунку  
на одну особу, 

тис. грн 

VRPO(Х12) 

 
Індекс фізичного 
обсягу валового 
регіонального 

продукту, 
 у цінах  

попереднього 
року, %  

IVRP(Х13) 

 
Джерело: розроблено автором 
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Функції належності інших вхідних показників наведені в Додатку Ж. 

На рис. 3.9 наведена функція належності проміжної змінної “Привабли-

вості ринку”. 

 

Рис. 3.9. Функція належності проміжної змінної “Привабливість ринку” 

Джерело: розроблено автором 

 

Функції належності всіх змінних та всі зв’язки настроюються при на-

вчанні моделі на реальних даних із використанням механізмів навчання [107, 

160–162]. 

Етап 8 (Формування бази правил). Необхідним етапом побудови експе-

ртної системи на базі нечітких знань є реалізація механізму нечіткого логічного 

висновку, такого, щоб на його основі можна було робити математично обґрун-

товані судження про оцінки за чинниками та кінцевий рейтинг щодо рівня інве-

стиційної привабливості регіонів України. 

Нечітка база знань є сукупністю правил <ЯКЩО – ТОДІ>, які відобража-

ють досвід експерта і його розуміння причинно-наслідкових зв’язків. Сукупність 

правил <ЯКЩО – ТО> можна розглядати як набір точок у просторі  “входи – ви-

хід”. Вирішальні правила типу <ЯКЩО – ТОДІ> будуються на основі економіч-

но обґрунтованих тверджень з урахуванням можливих змін показників [214]. 

Модель визначення інвестиційної привабливості на базі нечітких знань 
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має містити механізм нечіткого логічного висновку, такий, щоб на його основі 

можна було робити математично обґрунтовані судження на основі вхідної 

інформації [107, 214].  

Система нечіткого висновку ґрунтується на певній базі знань, яка являє со-

бою набір правил логічного висновку для моделювання виділених чинників [213]. 

Підхід до визначення інвестиційної привабливості регіонів України описа-

ний у другому розділі характеризує її як складну дворівневу систему, оцінка рівня 

якої складається з оцінок її підрівнів, що, в сою чергу, є комплексними оцінками 

за групами вхідних показників. В ієрархічно пов’язаних системах вихідна змінна 

однієї бази знань є вхідною для бази знань вищого рівня ієрархії (рис. 3.10).  

 
 

Рис. 3.10. Ієрархічна система нечіткого логічного виводу для оцінюванні 

інвестиційної привабливості регіонів України 

Джерело: розроблено автором 

 

Існує два способи створення ієрархічних нечітких систем.  

Перший спосіб полягає в виконанні нечіткого виведення для проміжних 

змінних (Х1, Х2, Х3, Х4, Х5) з наступною передачею чітких значень цих змінних 

до нечітких систем наступного рівня ієрархії. Недолік цього способу полягає у 

тому, що над проміжними змінними послідовно виконуються операції дефазі-

фікації та фазифікації. Нечіткі результати проміжних логічних висновків дефа-

зіфікують, потім ці чіткі значення подають на вхід нечітких систем наступного 

рівня ієрархії і там вони фазифікуються, тобто стають нечіткими. Отже, для 

проміжних змінних потрібно задавати функції приналежності. Крім того, необ-

хідно забезпечити еквівалентність нечіткої множини до та після операцій дефа-

Y 
Х2 

Х3 

Х4 

Х5 

Х1 
{Х21, …, Х24} 

{Х41, …, Х44} 

{Х31, …, Х35} 

{Х51, …, Х54} 

{Х11, …, Х13} 
База знань 1 

База знань 2 

База знань 5 

База знань 3 

База знань 4 

База 
знань 6 
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зифікації та фазифікації. Використання цього способу доцільно в тому випадку, 

коли інвестору необхідно виділити інвестиційно привабливі регіони в залежно-

сті від різних цілей та напрямів інвестування. 

При другому способі процедури дефазифікації та фазифікації проміжних 

змінних не виконуються, а результат логічного виведення в вигляді нечіткої 

множини напряму передається до системи нечіткого виведення наступного рівня 

ієрархії. Отже, для опису проміжних змінних в ієрархічній нечіткій базі знань до-

статньо задати тільки терм-множини, без визначення функцій приналежностей.  

Нами надано переваги першому способу. В першому способі для моде-

лювання залежностей “проміжні входи-вихід” були використані системи нечіт-

кого логічного висновку на основі алгоритму Мамдані (рис. 3.11).  

 

Рис. 3.11. Другий рівень реалізації моделі: “проміжні входи-вихід” за 

Мамдані 

Джерело: розроблено автором 

 

Розглянемо підхід до формування експертних нечітких баз знань типа 

Мамдані для оцінювання кожного із чинників формування певного рівня інвес-

тиційної привабливості регіонів України. 

Нечітка база знань за допомогою операцій ∧ (АБО) і ∨ (ТА) може бути за-

писана у компактному вигляді. В системі оцінювання рівня привабливості ринку 

регіонів України наявні 3 вхідні змінні, які мають по 3 терми, отже максимальна 
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кількість правил у базі знань для завдання цієї залежності становитиме 33= 27.  

У розробленій системі кількість правил у базі знань склала 15 правил, що 

достатньо для відображення основних положення системи (табл. 3.12). 

Таблиця 3.12 

База знань для оцінки рівня привабливості ринку (PR) регіонів України  

Узагальнені значення показників Вага 
№ 

X11 X12 X13 w 
PR 

1 L L L w1 1=1,0 L 

2 M L L w1 2=0,9 L 

3 L M L w1 3=0,9 L 

4 L L M w1 4=0,9 L 

5 M M L w1 5=0,9 M 

6 L M M w1 6=0,9 M 

7 M L M w1 7=0,9 M 

8 M M M w1 8=1,0 M 

9 M M H w1 9=0,9 M 

10 M H M w1 10=0,9 M 

11 H M M w1 11=0,9 M 

12 Н Н M w1 12=0,9 Н 

13 Н M Н w1 13=0,9 Н 

14 M Н Н w1 14=0,9 Н 

15 Н Н Н w1 15=1,0 Н 

Джерело: розроблено автором 

 

В табл. 3.13 правила 1, 8, 20 є очевидними – рівні ціни і якості робочої 

сили, що мають одночасно однакові рівні показників Х21, Х22, Х23, Х24 відносять-

ся до відповідного класу L, M чи H. Інші правила потребують пояснення.  

Так, для віднесення регіону до множини Н у правилах 15–19 можна пе-

редбачити наявність рівня  “середній” (М) у кожного з показників, що вплива-

ють на рівень  ціни і якості робочої сили регіону.  
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 Таблиця 3.13 

База знань для оцінки рівня ціни і якості робочої сили (VRS) 

 регіонів України  

Узагальнені значення показників Вага 
№ 

X21 X22 X23 X24 w 
VRS 

1 L L L L w2 1=1,0 L 

2 M L L L w2 2=0,8 L 

3 L M L L w2 3=0,8 L 

4 L L M L w2 4=0,8 L 

5 L L L M w2 5=0,8 L 

6 L M M L w2 6=0,7 L 

7 L L M M w2 7=0,7 L 

8 M M M M w2 8=1,0 M 

9 M M L M w2 9=0,7 M 

10 M L M M w2 10=0,7 M 

11 L M M H w2 11=0,7 M 

12 M M H L w2 12=0,8 M 

13 M H L M w2 13=0,8 M 

14 H L M M w2 14=0,8 M 

15 H H M M w2 15=0,7 Н 

16 Н Н Н M w2 16=0,8 Н 

17 Н Н M Н w2 17=0,8 Н 

18 Н M Н Н w2 18=0,8 Н 

19 M Н Н Н w2 19=0,8 Н 

20 Н Н Н Н w2 20=1,0 Н 

Джерело: розроблено автором 

В системі оцінювання рівня забезпечення регіонів України транспортною 

інфраструктурою наявні 4 вхідні змінні, які мають по 3 терми, отже максималь-

на кількість правил у базі знань для завдання цієї залежності становитиме 

34  = 81 (табл. 3.14). Третій рівень ієрархії: деталізація транспортної інфраструк-

тури (TRANS) в ході реалізації моделі не передбачений. 
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Таблиця 3.14 

База знань для оцінки рівня забезпечення регіонів України транспортною 

інфраструктурою (TRANS)  

Узагальнені значення показників Вага 
№ 

X321 X322 X323 X324 w 
TRANS 

1 L L L L w32 1=1,0 L 

2 M L L L w32 2=0,8 L 

3 L M L L w32 3=0,8 L 

4 L L M L w32 4=0,8 L 

5 L L L M w32 5=0,8 L 

6 L M M L w32 6=0,7 L 

7 L L M M w32 7=0,7 L 

8 M M M М w32 8=1,0 М 

9 M M M L w32 9=0,9 M 

10 M M L M w32 10=0,9 M 

11 M L M M w32 11=0,9 M 

12 L M M H w3212=0,8 M 

13 M M H L w32 13=0,8 M 

14 M H L M w32 14=0,8 M 

15 H L M M w32 15=0,7 M 

16 H H M M w32 16=0,8 Н 

17 Н Н Н M w32 17=0,8 Н 

18 Н Н M Н w32 18=0,9 Н 

19 Н M Н Н w32 19=0,9 Н 

20 M Н Н Н w32 20=0,9 Н 

21 Н Н Н Н w32 21=1,0 Н 

Джерело: розроблено автором 

 

В системі оцінювання рівня наявності необхідної інфраструктури  регіо-

нів України наявні 3 вхідні змінні, які мають по 3 терми та 2 змінні, які мають 5 

термів, то максимальна кількість правил у базі знань для завдання цієї залежно-

сті становитиме 33 × 52 = 675 (табл. 3.15).  

У розробленій системі кількість правил у базі знань склала 29 правил (бі-

льше ніж 0,02 × 675 = 14), що достатньо для відображення основних положення 

системи.  
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Таблиця 3.15 

База знань для оцінки рівня наявності необхідної інфраструктури (NNI) 

регіонів України  

Узагальнені значення показників Вага 
№ 

X31 X32 X36 X37 X38 w 
NNI 

1 L L L L L w3 1=1,0 L 
2 M L L L L w3 2=0,9 L 
3 L M L L L w3 3=0,9 L 
4 L L M L L w3 4=0,9 L 
5 L L L M L w3 5=0,9 L 
6 L L L L М w3 6=0,9 L 
7 LМ M M L L w3 7=0,8 L 
8 L L M M LМ w3 8=0,8 L 
9 LМ L М L LМ w3 9=0,8 L 
10 M M M M L w3 1=0,9 М 
11 M M M L М w3 11=0,9 M 
12 M M L M М w3 12=0,9 M 
13 M L M M М w3 13=0,9 M 
14 L M M H М w3 14=0,8 M 
15 M M H L LМ w3 15=0,8 M 
16 M H L M LМ w3 16=0,8 M 
17 H L M M LМ w3 17=0,8 M 
18 LМ L M M LМ w3 18=0,9 М 
19 LМ M M L LМ w3 19=0,9 М 
20 M M M M М w3 20=1,0 М 
21 НМ Н Н Н Н w3 21=0,9 Н 
22 Н Н Н Н НМ w3 22=0,9 Н 
23 НМ Н Н М НМ w3 23=0,9 Н 
24 H H Н M НМ w3 24=0,9 Н 
25 Н Н Н M Н w3 25=0,9 Н 
26 Н Н M Н Н w3 26=0,9 Н 
27 Н M Н Н Н w3 27=0,9 Н 
28 M Н Н Н Н w3 28=0,9 Н 
29 Н Н Н Н Н w3 29=1,0 Н 

Джерело: розроблено автором 

В системі оцінювання рівня наявності природних ресурсів регіонів Украї-

ни наявні 4 вхідні змінні, які мають по 3 терми, отже максимальна кількість 

правил у базі знань для завдання цієї залежності становитиме 34= 81 

(табл. 3.16). 



 148 

Таблиця 3.16 

База знань для оцінки рівня наявності природних ресурсів (NPR ) регіонів 

України  

Узагальнені значення показників Вага 
№ 

X41 X42 X43 X44 w 
NPR 

1 L L L L w4 1=1,0 L 
2 M L L L w4 2=0,8 L 
3 L M L L w4 3=0,8 L 
4 L L M L w4 4=0,8 L 
5 L L L M w4 5=0,8 L 
6 L M M L w4 6=0,7 L 
7 L L M M w4 7=0,7 L 
8 M M M М w4 8=1,0 М 
9 M M M L w4 9=0,9 M 
10 M M L M w4 10=0,9 M 
11 M L M M w4 11=0,9 M 
12 L M M H w4 12=0,8 M 
13 M M H L w4 13=0,8 M 
14 M H L M w4 14=0,8 M 
15 H L M M w4 15=0,7 M 
16 H H M M w4 16=0,8 Н 
17 Н Н Н M w4 17=0,8 Н 
18 Н Н M Н w4 18=0,9 Н 
19 Н M Н Н w4 19=0,9 Н 
20 M Н Н Н w4 20=0,9 Н 
21 Н Н Н Н w4 21=1,0 Н 

Джерело: розроблено автором 
 

В системі оцінювання рівня безпеки інвестиційної діяльності регіонів 

України наявні 4 вхідні змінні (табл. 3.17), 3 з яких мають по 3 терми, 1 – 5 те-

рмів отже максимальна кількість правил у базі знань для завдання цієї залежно-

сті становитиме 33*5= 135.  

Слід відмітити особливий підхід до побудови бази правил оцінювання рі-

вня безпеки інвестиційної діяльності. Всі показники, окрім національної само-

свідомості населення, є дестимуляторами, тобто високий рівень злочинності, 

високий рівень викидів забруднюючих речовин, високий рівень утворення від-

ходів у сполученні з низькою самосвідомістю населення забезпечать низький 

рівень безпеки інвестиційної діяльності (BID). Це відображено правилом № 1.  
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Таблиця 3.17 

База знань для оцінки рівня безпеки інвестиційної діяльності (BID)  

регіонів України  

Узагальнені значення показників Вага 
№ 

X51 X52 X53 X54 w 
BID 

1 H H H L w5 1=1,0 L 
2 M H H L w5 2=0,8 L 
3 H M H L w5 3=0,8 L 
4 H H M L w5 4=0,8 L 
5 H H H M w5 5=0,8 L 
6 H M M L w5 6=0,7 L 
7 H H M M w5 7=0,7 L 
8 M M M М w5 8=1,0 М 
9 M M M L w5 9=0,9 M 
10 M M H M w5 10=0,9 M 
11 M H M M w5 11=0,9 M 
12 H M M H w5 12=0,8 M 
13 M M H L w5 13=0,8 M 
14 M H M L w5 14=0,8 M 
15 L H M M w5 15=0,7 M 
16 L L M M w5 16=0,8 Н 
17 L L L M w5 17=0,8 Н 
18 L L M Н w5 18=0,9 Н 
19 L M L Н w5 19=0,9 Н 
20 M L L Н w5 20=0,9 Н 
21 L L L Н w5 21=1,0 Н 
22 L L M M w5 22=0,8 H 
23 L L L L w5 23=0,8 M 
24 H H H H w5 24=0,8 M 
25 M H H LM w5 25=0,8 L 
26 H M H LM w5 26=0,8 L 
27 H H M LM w5 27=0,8 L 
28 H H M MH w5 28=0,8 L 
29 M M M LM w5 29=0,8 M 
30 L H M MH w5 30=0,8 M 
31 L L M MH w5 31=0,8 H 

Джерело: розроблено автором 

Більш тонке налаштування моделі потребує збільшення кількості термів для 

кожної змінної, що в свою чергу приводить до збільшення правил в системі нечіт-
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кого виведення. Найефективнішим процес розробки системи нечіткого виведення 

виявляється для складних нечітких моделей з великим числом змінних і правил 

нечіткого виведення. В цьому випадку представлення змінних і функцій належно-

сті та їх термів в графічному вигляді, а також візуалізація правил, дозволяють іс-

тотно зменшити трудомісткість розробки нечіткої моделі, знизити кількість мож-

ливих помилок і скоротити загальний час нечіткого моделювання [213, 214]. 

Для раціоналізації вхідних параметрів у моделі оцінювання інвестиційної 

привабливості регіону впроваджені додаткові лінгвістичні змінні, що відпові-

дають обраним чинникам (табл. 3.18). 

Таблиця 3.18 

Додаткові лінгвістичні змінні (чинники інвестиційної  

привабливості регіонів України)  

Позначення 

умовне 
матема-
тичне 

Назва чинника 
Діапазони 

зміни 
Терми 

РR (Х1) Привабливість ринку {Х11, …, Х13}; 0 … 100 Низький (L), 
середній (M), 
високий (H) 

RS (Х2) Ціна і якість робочої сили, зокрема 
їхня доступність {Х21, …, Х24} 

0 … 100 Низький (L), 
середній (M), 
високий (H) 

NI (Х3) Наявність необхідної інфраструк-
тури {Х31, …, Х38} 

0 … 100 Низький (L), 
середній (M), 
високий (H) 

NPR (Х4) Наявність природних ресурсів  
{Х41, …, Х44} 

0 … 100 Низький (L), 
середній (M), 
високий (H) 

BID (Х5) Безпека інвестиційної діяльності  
{Х51, …, Х54} 

0 … 100 Низький (L), 
середній (M), 
високий (H) 

Джерело: розроблено автором 

Для оцінювання значень лінгвістичних змінних [54, 257, 258, 259] вико-

ристано єдину шкалу якісних термів із діапазоном від 0 до 100, де: (L) – низь-

кий, (M) – середній, (H) – високий. Кожний терм поданий нечіткою множиною 
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із відповідною функцією належності.  

При реалізації лінгвістичної змінної необхідно дати точний фізичний 

опис її термів. Слід акцентувати увагу на тому, що визначення ступеню належ-

ності можливо тільки при сумісній роботі з експертами. Виникає питання про 

необхідну кількість термів для змінної при достатньо точному представленні 

фізичної величини. Існує думка [119], що для більшості чинників достатньо 3–7 

термів на кожну змінну. 

Сутність нечіткого терму  “Високий” для проміжних чинників (табл. 3.19) 

та вихідного показника (табл. 3.20): означає, що регіон має інвестиційну при-

вабливість значно більшу, ніж інші. Відповідно терм  “Низький” буде дуже різ-

нитися від  “Високого” в гірший бік, а терм “Середній” буде виступати проміж-

ним між термами  “Високий” та “Низький”. 

Вихідним показником моделі буде лінгвістичний опис інвестиційної при-

вабливості регіонів України, що має шкалу якісних термів із діапазоном від 0 

до 100. Згідно з теоретичними засадами [17, 37] інвестиційну привабливість ре-

гіонів пропонується визначати наступними термами (табл. 3.19). 

Таблиця 3.19 

Опис вихідного показника 

Позначення 
Вихідний показник 

(OUTPUT) 
Діапазони 

зміни 
Терми 

INVPR Рівень інвестиційної  
привабливості регіонів  

України 

0 … 100 Низький (L),  
середній (M),  
високий (H) 

Джерело: розроблено автором 

Визначимо лінгвістичну змінну  “Рівень інвестиційної привабливості ре-

гіонів України” із введенням трьох нечітких підмножин множини D (Y):  

– нечітка підмножина  “низький рівень показника”;  

– нечітка підмножина  “середній рівень показника”; 

– нечітка підмножина  “високий рівень показника”. 

В системі оцінювання рівня інвестиційної привабливості регіонів України 

використані 5 чинників (табл. 3.20), які мають по 3 терми отже максимальна кі-

лькість правил у базі знань для завдання цієї залежності становитиме 35= 243. В 
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ході моделювання використано 26 правил. 

Таблиця 3.20 

База знань для оцінки рівня інвестиційної привабливості (INVPR) регіонів 

України  

Чинники інвестиційної привабливості 
X1 X2 X3 X4 X5 № 
PR VRS NNI NPR BID 

Вага 
w 

INVPR 

1 L L L L L w 1=1,0 L 
2 M L L L L w 2=0,9 L 
3 L M L L L w 3=0,9 L 
4 L L M L L w 4=0,9 L 
5 L L L M L w 5=0,9 L 
6 L L L L М w 6=0,9 L 
7 M M M M L w 7=0,8 М 
8 M M M L М w 8=0,8 M 
9 M M L M М w 9=0,8 M 

10 M L M M М w 10=0,9 M 
11 L M M H М w11=0,9 M 
12 Н L L L Н w12=0,8 M 
13 Н Н L L L w13=0,8 M 
14 M М Н M М w14=0,9 M 
15 M M M М Н w15=0,9 М 
16 Н M M M М w 16=0,9 М 
17 M M M M М w 17=1,0 М 
18 Н М М Н Н w 18=0,9 Н 
19 Н Н М М Н w 19=0,9 Н 
20 Н Н Н М М w 20=0,9 Н 
21 Н Н Н Н М w 21=0,9 Н 
22 Н Н Н M Н w 22=0,9 Н 
23 Н Н M Н Н w 23=0,9 Н 
24 Н M Н Н Н w 24=0,9 Н 
25 M Н Н Н Н w 25=0,9 Н 
26 Н Н Н Н Н w 26=1,0 Н 

Джерело: розроблено автором 

 

Етап 9 (Визначення проміжних оцінок інвестиційної привабливості 

за чинниками та загальної оцінки). Остаточне рішення моделі обирається та-

ке, для якого функція належності вихідної змінної буде найбільшою для зада-

них значень вхідних показників. 
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Для отримання кількісного чіткого значення оцінки інвестиційної приваб-

ливості з метою ранжування останніх проводиться операція дефазифікації (пере-

творення нечіткого значення змінної в чітке число) [107, 214]. 

Етап 10 (Отримання логічного висновку та дефазифікація проміжних 

та вихідного показника). Техніка нечіткого логічного висновку дозволяє оцінити 

вихідний показник, значення якого оцінюють у вигляді нечіткої множини. Мо-

дель нечіткого логічного висновку разом із процедурою дефазифікації забезпечує 

можливість спостереження за зміною вихідного показника при варіації (зміні) 

чинників, які впливають на цей показник. Такий підхід може зацікавити як фахів-

ців із економіко-математичного моделювання, так і економістів, що застосовують 

комп’ютери для прийняття управлінських рішень.  

Результативні оцінки інвестиційної привабливості регіонів України з ви-

користанням інструментарію нечіткої логіки наведені в табл. 3.21. 

Логічне виведення INVPR здійснено на основі фактичних даних за регіо-

нами України за 2013 р. (нечітка система моделювання IPRegion.fis, алгоритм 

Мамдані [236]). Дефазифікація проведена за методом центру тяжіння. 

Слід зазначити, що занадто велика кількість показників нівелює відмінності 

в рівнях інвестиційної привабливості регіонів, тому при проведенні аналітичних 

робот доцільно деталізувати напрям інвестування. Так, якщо розглядати рівень ін-

вестиційної привабливості регіонів за чинниками, можна виділити чітких лідерів.  

Візуалізація нечіткого логічного виводу в Rule Viewer в системі моделю-

вання інвестиційної привабливості регіонів України наведена в Додатку З. 

Застосування ієрархічних нечітких баз знань дозволяє здолати  “проклят-

тя розмірності”. При великій кількості входів експертові важко описати при-

чинно-наслідкові зв’язки у вигляді нечітких правил. Це обумовлено тим, що в 

оперативній пам’яті людини може одночасно зберігається не більше 7±2 по-

нять-ознак [107]. Отже, кількість вхідних змінних в одній базі знань не повинна 

перевищувати це число. Пізніші дослідження показали, що бази знань є раціо-

нальними, коли кількість входів не перевищує 5–6. Тому, при більшій кількості 

вхідних змінних необхідно їх ієрархічно класифікувати [213, 214].  
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Таблиця 3.21 

Результати оцінки інвестиційної привабливості регіонів України з викори-

станням інструментарію нечіткої логіки  

Оцінки інвестиційної привабливості 
за чинниками 

Загальна оцінка 
за Мамдані Регіони 

PR VRS NNI NPR BID INVPR 
АР Крим 30,3 19,5 24,7 50,0 50,0 48,4 
Області 
Вінницька 50,0 21,4 24,2 50,0 78,6 50,0 
Волинська 23,2 19,1 47,0 31,1 81,7 49,3 
Дніпропетровська 49,7 49,5 30,7 62,0 50,0 51,0 
Донецька 42,0 50,0 49,7 50,0 50,0 50,3 
Житомирська 28,1 30,1 26,1 20,5 80,4 47,9 
Закарпатська 23,3 46,6 41,1 36,1 81,5 49,6 
Запорізька 33,7 47,1 32,9 46,1 67,1 49,8 
Івано-Франківська 26,3 27,8 25,6 23,6 83,3 47,9 
Київська 39,8 24,2 34,5 22,5 75,7 48,8 
Кіровоградська 50,0 50,0 20,1 27,5 77,5 50,0 
Луганська 26,1 48,3 34,1 47,3 50,0 48,0 
Львівська 35,9 43,0 48,8 38,2 81,6 49,7 
Миколаївська 29,3 37,8 31,0 27,5 67,4 48,9 
Одеська 38,0 44,9 50,0 50,0 57,8 49,5 
Полтавська 40,5 42,2 37,1 28,8 72,4 49,4 
Рівненська 27,2 34,4 24,8 27,4 82,2 48,4 
Сумська 25,1 35,0 29,8 27,4 62,4 48,3 
Тернопільська 25,3 24,3 23,7 36,0 80,5 48,7 
Харківська 39,9 50,0 42,7 50,0 53,8 49,9 
Херсонська 23,2 19,8 35,5 27,4 50,0 46,3 
Хмельницька 27,9 26,9 26,7 50,0 80,4 49,8 
Черкаська 27,3 34,3 45,4 50,0 77,5 49,8 
Чернівецька 21,7 26,5 49,6 22,9 81,9 49,5 
Чернігівська 23,7 19,3 29,4 26,1 78,0 47,4 
м. Київ 78,8 81,3 65,9 26,4 42,7 53,0 
м. Севастополь 48,7 36,7 24,5 36,1 50,0 47,2 

Джерело: розроблено автором 

В табл. 3.22 наведені результати порівняння оцінювання рівня інвестицій-

ної привабливості регіонів України за використаними методами та виділені най-

більш пріоритетні з погляду інвестиційної привабливості в 2013 р. регіони Укра-

їни, що визначались за підсумками проведеного дослідження з використанням 

різноманітних методів. Такими регіонами є м. Київ та Дніпропетровська область.  



 155 

Таблиця 3.22 

Порівняльна характеристика результатів оцінювання рівня інвестиційної  

привабливості регіонів України в 2013 р. за використаними методами  

Метод оцінювання 
Рівень 

 інвести-
ційної при-
вабливості  

регіонів 

За узагальнюю-
чим показником  
“обсяг прямих 

іноземних інвес-
тицій” (п. 1.3, 

табл. 1.10) 

На основі інде-
ксів потенціалу 
інвестиційної 
привабливості 
(п. 2.2, табл. 

2.6) 

За 
 чинниками  
І. А. Бланка 

(п. 3.1,  
табл. 3.6) 

На основі  
кластерного 

аналізу (п. 3.2, 
табл. 3.7) 

На основі  
апарату  

нечіткої логіки 
(п. 3.3,  

табл. 3.21) 

м. Київ Високий м. Київ  
Дніпропетров-
ська 
Харківська 
Донецька 
 

Дніпропет-
ровська 
Донецька 
м. Київ 
Одеська 
Харківська 
Вінницька 
Львівська 
Кіровоградська 
Запорізька 

м. Київ 
Донецька 
Дніпропет-
ровська 
Харківська 
Запорізька 
Львівська 
Миколаївська 
Луганська 
Київська 

Дніпропет-
ровська 
Донецька 
Запорізька 
Луганська 
Харківська 

м. Київ 
Дніпропет-
ровська 
 

Середній Київська 
Львівська 
Одеська 
АР Крим 
Запорізька 
Луганська 
Полтавська 
Івано-
Франківська 
 

Житомирська 
Полтавська 
Київська 
Миколаївська 
Хмельницька 
Луганська 
Черкаська 
Рівненська 
Івано-
Франківська 
Закарпатська 
АР Крим 

Полтавська 
Одеська 
Хмельницька 
Івано-
Франківська 
Вінницька 
АР Крим 
Рівненська 
Черкаська 
 

АР Крим 
Житомирська 
Київська 
Кіровоградська, 
Миколаївська 
Одеська 
Полтавська 
Рівненська 
Сумська 
Херсонська 
Черкаська 
Чернігівська 
м. Севастополь 

Донецька 
Вінницька 
Кіровоградська 
Харківська 
Запорізька 
Хмельницька 
Черкаська 
Львівська 
Закарпатська 
Одеська 
Чернівецька 
Полтавська 
Волинська 
Миколаївська 
Київська 

Низький 
 

Сумська 
Закарпатська 
Житомирська 
Рівненська 
Черкаська 
Волинська 
Вінницька 
Херсонська 
Хмельницька 
м. Севастополь 
Миколаївська 
Чернігівська 
Кіровоградська 
Тернопільська 
Чернівецька 

Тернопіль- 
ська 
Чернівецька 
Сумська 
Чернігівська 
Херсонська 
Волинська 
м. Севасто-
поль 
 

Тернопіль-
ська 
Сумська 
Чернівецька 
Кіровоградська 
Житомирська 
Волинська 
Закарпатська 
Чернігівська 
м. Севастополь 
Херсонська 

Вінницька 
Волинська  
Закарпатська  
Івано-
Франківська 
 Львівська  
Тернопіль- 
ська 
Хмельницька 
Чернівецька  

Тернопіль- 
ська, 
АР Крим 
Рівненська 
Сумська 
Луганська 
Житомирська 
Івано-
Франківська 
Чернігівська 
м. Севастополь 
Херсонська 
 

Джерело: розроблено автором 
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До групи аутсайдерів за залученням інвестицій в регіон увійшли Терно-

пільська, Чернівецька, Житомирська, Сумська, Кіровоградська, Волинська, 

Херсонська, Чернігівська області та м. Севастополь. 

Узагальнюючи проведений аналіз, слід зазначити, що на сьогоднішній 

день існує велика різноманітність підходів до оцінювання інвестиційної при-

вабливості. Кожна з методик має свої переваги, є унікальною й має право на 

існування. Запропоновані та апробовані на офіційних статистичних даних ме-

тодичні підходи до статистичного оцінювання інвестиційної привабливості ре-

гіонів України спрямовані на підвищення надійності вимірювання, обґрунту-

вання отриманих результатів, а також є базою прийняття управлінських рішень 

на різних рівнях. 

Серед науково-практичні рекомендації щодо підвищення інвестиційної 

привабливості регіонів, слід виділити:  

– інформаційно-аналітичне забезпечення формування інвестиційного імі-

джу регіону, в тому числі шляхом побудови актуальних інформаційних мат-

риць розподілу регіонів за чинниками інвестиційної привабливості, розроблен-

ня каталогів підприємств та інвестиційних проектів;  

– підтримка процесів інвестування з боку місцевої влади, наприклад, 

шляхом зниження орендної плати за землю в депресивних регіонах, а також на-

дання пільг бюджетного субсидування відсоткової ставки за кредити;  

– розроблення статистичних паспортів інвестиційної привабливості регі-

онів, уніфікованих за єдиною формою; 

– формування фінансової інвестиційної інфраструктури (спеціальних фо-

ндів, діяльність яких надає можливості отримання державних гарантій з боку 

регіональних адміністрацій, страхових компаній, бізнес-центрів тощо);  

– удосконалення інформаційного забезпечення розвитку міжнародної 

економічної інтеграції; 

– забезпечення стабільності державного інвестиційного законодавства, 

його незмінність протягом тривалого періоду часу (це відіграє основну роль 

при вирішенні питання щодо інвестування іноземним інвестором); 

– підвищення професіоналізму органів влади. 
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Висновки до розділу 3 

 

 

У третьому розділі здійснено статистичне оцінювання потенціалу інвес-

тиційної привабливості регіонів України, а саме: розглянута методика рейтин-

гового оцінювання інвестиційної привабливості регіонів України за чинниками 

І. Бланка, апробовано застосування кластерного аналізу для групування регіонів 

України за рівнем інвестиційної привабливості, здійснено статистичне забезпе-

чення моделі оцінювання інвестиційної привабливості регіонів України на ос-

нові апарату нечіткої логіки. 

Проведені дослідження дозволили сформулювати наступні висновки. 

1. Незважаючи на наявність великої кількості методик рейтингового оці-

нювання інвестиційної привабливості регіонів України, жодна з них не може 

претендувати на її використання в якості універсальної. Тому є доцільним від-

стеження динаміки зміни статусу регіонів за декількома методиками. 

Інвестиційну привабливість регіонів України оцінено за допомогою зага-

льної рейтингової оцінки, яка враховує п’ять чинників, запропонованих 

І. Бланком: загальноекономічний розвиток регіону; економіко-географічний роз-

виток виробничої інфраструктури; демографічна ситуація; розвиток ринкових 

відносин і комерційної інфраструктури; інвестиційний ризик. Визначення ваго-

вих коефіцієнтів і розрахунок рейтингової оцінки за формулою середньої ариф-

метичної зваженої дозволили здійснити типологію регіонів України, а саме, ви-

ділити інвестиційно привабливі регіони (9 регіонів – перші місця займають 

м. Київ, Донецька і Дніпропетровська області); регіони, що мають середній рі-

вень інвестиційної привабливості (8 регіонів), та інвестиційно непривабливі ре-

гіони (10 регіонів – найнижчі рейтингові оцінки мають Чернігівська, Херсонська 

та Волинська області). 

2. Для статистичного оцінювання інвестиційного потенціалу окремих ре-

гіонів України (АР Крим, областей та їх сукупностей), інвестиційні ринки яких 

об’єднані в одне економічне ціле, доцільно виділити однорідні регіональні сис-
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теми, тобто подібні групи. Удосконалений автором концептуальний підхід до 

комплексного оцінювання, диференціації і ранжування регіональних ринків в 

Україні за рівнем інвестиційної привабливості передбачає формування системи 

статистичних показників, виокремлення однорідних регіонів за допомогою кла-

стерного аналізу та ранжування на основі інтегральних показників [103].  

3. Складність проблеми дослідження інвестиційної привабливості регіо-

нів України полягає в багатоструктурності регіону як системи, що функціонує 

під впливом різноманітних внутрішніх та зовнішніх чинників. У багатьох випа-

дках мова йде про систему показників, що формують чинники інвестиційної 

привабливості, склад якої трактується неоднозначно. 

Запропонований підхід до визначення інвестиційної привабливості регі-

онів України передбачає її характеристику як складної системи, оцінка рівня 

якої складається з оцінок її підрівнів, які, в свою чергу, є комплексними оцін-

ками за групами вхідних показників. Для моделювання багатовимірних проце-

сів інвестування доцільно використовувати ієрархічні системи нечіткого  

логічного висновку. 

4. Скориставшись результатами проведеного комплексного дослідження 

можна зробити висновок щодо необхідності розширення інформаційної бази 

для моделювання інвестиційної привабливості регіонів України. Так, врахуван-

ня якісних ознак та лінгвістичних змінних, а саме, лінгвістично визначеного 

природно-ландшафтного потенціалу та національної самосвідомості населення 

регіонів України дозволило сформувати бази знань та побудувати модель інвес-

тиційної привабливості регіонів України на основі теорії нечіткої логіки. 

5. З урахуванням проведеного дослідження визначено, що оцінювання рі-

вня інвестиційної привабливості регіонів України доцільно здійснювати шля-

хом нечіткого моделювання, яке реалізується в середовищі MATLAВ, де перед-

бачений спеціальний пакет розширення Fuzzy Logic Toolbox. Графічний інтер-

фейс пакету дає змогу переглянути роботу нечіткої бази знань і оцінити прави-

льність формування її правил, проаналізувати оцінку загальноекономічного 

розвитку регіону при різних значеннях досліджуваних чинників. 
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6. Аналіз результатів моделювання показав, що занадто велика кількість по-

казників нівелює відмінності в рівнях інвестиційної привабливості регіонів, тому 

при проведенні аналітичних робот доцільно деталізувати напрям інвестування. 

Так, якщо розглядати рівень інвестиційної привабливості регіонів за чинника-

ми, можна виділити чітких лідерів.  

Найбільш пріоритетні з точки зору інвестиційної привабливості регіони 

України, що були визначені за підсумками проведеного дослідження із викори-

станням запропонованих методів, – це м. Київ, Харківська та Донецька області. 

До аутсайдерів по залученню прямих іноземних інвестицій в регіон слід віднес-

ти Тернопільську, Чернівецьку, Житомирську, Сумську, Кіровоградську, Во-

линську, Херсонську, Чернігівську області та м. Севастополь. 

Основні результати розділу опубліковані в наукових працях автора [75, 

77, 79, 80, 85]. 
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ВИСНОВКИ 

 

 

У дисертації здійснено теоретичне узагальнення та запропоновано нове 

вирішення актуального наукового завдання щодо формування методологічних 

засад статистичного оцінювання інвестиційної привабливості регіонів України. 

Це дозволило сформувати теоретичні й науково-практичні висновки та пропо-

зиції, що відображають вирішення завдань дослідження відповідно до  

поставленої мети. 

1. Обґрунтовано, що для вирішення проблем, пов’язаних із визначенням 

обсягів і напрямів інвестицій, вибором оптимальних варіантів вкладень, активі-

зацією інвестиційних процесів та вдосконаленням управління ними на регіона-

льному рівні потенційним інвесторам необхідно спиратися на обґрунтовані  

оцінки інвестиційної привабливості регіонів України. 

2. Встановлено, що інвестиційна привабливість регіону відображає уза-

гальнений рівень задоволення ринкових, фінансових, виробничих, організацій-

них та інших вимог чи інтересів окремого інвестора щодо певної території, ха-

рактеризується регіональними чинниками та може визначатися (оцінюватися) 

відповідними значеннями частинних (факторних) та інтегральних оцінок. 

3. Проаналізовано інформаційно-аналітичне забезпечення та розкрито рі-

зні методологічні підходи до статистичного оцінювання інвестиційної приваб-

ливості територій, які використовуються в міжнародній і національній практи-

ці. Їх узагальнення дало підстави для розширення напрямів та визначення таких 

ключових етапів статистичного оцінювання щодо України: аналіз однорідності 

інвестиційного простору регіонів; вибір чинників та ідентифікація дворівневої 

системи статистичних показників дослідження інвестиційної привабливості; 

обґрунтування методики розрахунку територіальних індексів її потенціалу; по-

будова інформаційних квартильних матриць розподілу територіальних одиниць 

України регіонального та місцевого рівнів; розрахунок частинних та інтеграль-

них оцінок і ранжування регіонів за оцінками інвестиційних переваг на основі 
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запропонованих методів; розроблення й реалізація алгоритму оцінювання інве-

стиційної привабливості регіонів України з використанням апарату нечіткої ло-

гіки; розроблення управлінських рішень, спрямованих на поліпшення стану ін-

вестиційного ринку, забезпечення ефективного функціонування суб’єктів інве-

стування та їхньої виробничої стабільності. 

4. Проведений аналіз інвестиційного простору регіонів України дозволив 

зробити висновки про його значну диференціацію та, як наслідок, необхідність 

розроблення інформаційно-методологічної бази статистичного оцінювання ін-

вестиційної привабливості територіальних одиниць на мезорівні, а також на-

працювання методичних підходів до виділення регіональних чинників інвести-

ційної привабливості. 

5. Обґрунтовано важливість використання в дослідженні системи чинни-

ків інвестиційної привабливості територій (і відповідних їм індикаторів), яка 

була розроблена на основі методології UNCTAD, а саме: привабливість ринку 

(розмір ринку, купівельна спроможність, потенційні можливості зростання ри-

нку); ціна і якість робочої сили (витрати на робочу силу, виробничі можливос-

ті, здоров’я, освіта); наявність необхідної інфраструктури (енергетика, транс-

порт, зв’язок); наявність природних ресурсів (сільськогосподарські ресурси, 

експлуатація природних ресурсів). Доведено, що при оцінюванні інвестиційної 

привабливості територіальних одиниць в Україні необхідним є врахування 

чинника “Безпека інвестиційної діяльності” (криміногенна, екологічна, полі-

тична). До останніх двох чинників доцільно віднести такі показники, як турис-

тичний потенціал і національна самосвідомість населення регіону, що можуть 

бути виражені в лінгвістичній формі та досліджені із застосуванням апарату 

нечіткої логіки.  

Обґрунтовано необхідність наочного представлення розподілу територіа-

льних одиниць за парами чинників інвестиційної привабливості. Для реалізації 

цього завдання розроблені інформаційні матриці квартильного розподілу регіо-

нів України та адміністративно-територіальних одиниць Харківської області за 

суттєвими для конкретних інвесторів парами чинників інвестиційної привабли-
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вості. Врахування спільного впливу виокремлених чинників дозволяє сформу-

вати інформаційну базу дослідження інвестиційного потенціалу територій та 

задовольнити будь-які потреби інвесторів. 

6. Відповідно до обґрунтованих чинників інвестиційної привабливості, на 

основі вивчення та систематизації сучасних методичних підходів запропонова-

но вдосконалену дворівневу систему статистичних показників дослідження ін-

вестиційної привабливості, її раціоналізацію на основі методу канонічних коре-

ляцій з виокремленням блоків, що відповідають чинникам та дозволяють про-

вести їх оцінювання на регіональному та місцевому рівнях. 

Використання великої кількості показників та чинників нівелює відмін-

ності в загальному рівні інвестиційної привабливості регіонів, тому при опра-

цюванні інвесторами результатів дослідження щодо вибору напрямів інвесту-

вання в регіональному розрізі необхідно, в першу чергу, спиратися на частинні 

оцінки рівнів інвестиційної привабливості регіонів за необхідними чинниками. 

Тільки в цьому разі можна виділити чітких лідерів з позиції індивідуальних  

інтересів інвесторів. 

7. Результати дослідження сучасного інформаційно-аналітичного та ме-

тодичного забезпечення оцінювання інвестиційної привабливості територій до-

вели необхідність його вдосконалення. 

Незважаючи на наявність значної кількості методичних підходів до оці-

нювання інвестиційної привабливості регіонів України, жоден з них наразі не 

може претендувати на універсальність. Тому відстеження динаміки статусу ре-

гіонів здійснено за декількома методиками, серед яких: ранжування за узагаль-

нюючим показником “обсяг прямих іноземних інвестицій”; індексний аналіз 

ефективності залучення прямих іноземних інвестицій в регіони; багатовимірне 

групування на основі кластерного аналізу; рейтингове оцінювання та ранжу-

вання за частинними й інтегральними оцінками на основі індексів потенціалу 

інвестиційної привабливості; за чинниками І. Бланка; оцінювання з викорис-

танням інструментарію нечіткої логіки. 
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Апробація на реальних даних зазначених методичних підходів дозволила 

диференціювати регіони України на інвестиційно привабливі; регіони, що ма-

ють середній рівень інвестиційної привабливості; інвестиційно непривабливі та 

порівняти результати оцінювання. 

8. Обґрунтовано, що з погляду особливостей формування регіональних 

інвестиційних ринків доцільно проводити оцінювання конкурентоспроможності 

регіонів України в частині залучення ПІІ з урахуванням масштабів економіки 

регіону на основі адаптованої міжнародної методики, яка застосовується Кон-

ференцією ООН з торгівлі та розвитку (UNCTAD). Результати проведеного 

аналізу дозволили здійснити ранжування регіонів за такими індексами: потен-

ціал надходження ПІІ; ефективність залучення ПІІ; ефективність прямих  

інвестицій за кордон. 

9. Інформаційна невизначеність показників є значною перепоною для ви-

користання традиційних методик до статистичного оцінювання інвестиційної 

привабливості регіонів. Для вирішення зазначеної проблеми доцільно викорис-

товувати розроблений автором статистично обґрунтований та реалізований в 

роботі методичний підхід з використанням нечіткої логіки. Застосування апара-

ту нечіткої логіки дозволило сформувати бази знань та побудувати модель інве-

стиційної привабливості регіонів України з урахуванням кількісних і якісних 

ознак, а саме, таких лінгвістичних змінних: природно-ландшафтний потенціал і 

національна самосвідомість населення регіонів України. Запропонована модель 

дозволила одночасно проаналізувати змішаний склад ознак без будь-яких попе-

редніх перетворень, а також оцінити інвестиційну привабливість регіону за об-

раними чинниками й отримати її інтегральну оцінку.  
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ДОДАТКИ 

Додаток А 

Інформаційне забезпечення оцінювання інвестиційної привабливості  

регіонів України за чинниками Дж. Даннінга  

Таблиця А. 1 

Привабливість ринку за регіонами України у 2013 році 

Регіон 

Валовий  
регіональ-

ний продукт,  
млрд грн  

Валовий  
регіональний  

продукт у  
розрахунку на одну 

особу, тис. грн  

Індекси фізичного  
обсягу валового  
регіонального  

продукту, у цінах  
попереднього року, % 

 Х11 Х12 Х13 
АР Крим 46,39 23,60 102,10 
Області 
Вінницька 36,19 22,30 108,90 
Волинська 20,62 19,82 102,10 
Дніпропетровська 152,91 46,33 100,50 
Донецька 164,93 37,83 95,10 
Житомирська 25,68 20,29 105,10 
Закарпатська 21,40 17,04 102,50 
Запорізька 54,35 30,53 99,70 
Івано-Франківська 33,20 24,02 102,00 
Київська 68,93 39,99 95,50 
Кіровоградська 25,31 25,53 108,80 
Луганська 55,11 24,51 95,40 
Львівська 63,33 24,94 100,20 
Миколаївська 32,03 27,36 104,50 
Одеська 69,76 29,12 105,00 
Полтавська 58,46 39,96 98,20 
Рівненська 22,00 19,00 98,90 
Сумська 26,77 23,52 102,10 
Тернопільська 18,09 16,82 98,20 
Харківська 85,32 31,13 97,70 
Херсонська 20,77 19,31 103,30 
Хмельницька 26,43 20,17 98,30 
Черкаська 33,09 26,17 100,40 
Чернівецька 13,76 15,15 101,90 
Чернігівська 24,24 22,60 96,50 
м.Київ 312,55 109,40 101,20 
м.Севастополь 11,07 28,77 107,50 

Джерело: складено автором за [41, 176, 177] 
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Таблиця А. 2 

Ціна і якості робочої сили, зокрема, їхня доступність  

за регіонами України у 2013 році 

Регіон 

Середньо-
місячна но-

мінальна 
заробітна 

плата  
працівників, 

тис. грн  

Кількість 
зайнятого 
населення, 
тис. осіб 

Кількість  
відвідувань за 

зміну  
амбулаторно-
поліклінічних 

закладів у  
розрахунку на 10 

тис. населення  

Кількість студе-
нтів вищих на-
вчальних закла-
дів І-ІV рівнів 
акредитації у 

розрахунку на 10 
тис. населення 

 Х21 Х22 Х23 Х24 

АР Крим 2,850 911,0 174,8 229 
Області 
Вінницька 2,651 704,6 215,2 268 
Волинська 2,580 445,7 178,8 275 
Дніпропетровська 3,336 1531,0 288,1 434 
Донецька 3,755 1968,1 199,5 317 
Житомирська 2,561 552,3 263,7 285 
Закарпатська 2,553 541,2 243,0 191 
Запорізька 3,142 821,9 214,6 460 
Івано-Франківська 2,679 562,7 195,4 316 
Київська 3,351 758,4 217,3 199 
Кіровоградська 2,608 434,0 296,9 199 
Луганська 3,337 1011,7 220,7 365 
Львівська 2,789 1104,7 203,0 548 
Миколаївська 3,094 534,5 218,4 336 
Одеська 2,947 1064,5 208,6 517 
Полтавська 2,988 648,3 265,7 374 
Рівненська 2,844 494,9 247,0 356 
Сумська 2,702 515,9 240,0 378 
Тернопільська 2,359 442,9 200,3 404 
Харківська 2,975 1282,8 245,7 765 
Херсонська 2,464 480,2 195,3 276 
Хмельницька 2,641 573,7 199,4 307 
Черкаська 2,682 562,1 243,0 353 
Чернівецька 2,484 391,6 196,2 361 
Чернігівська 2,504 473,4 236,2 235 
м.Київ 5,007 1413,1 306,2 1582 
м.Севастополь 3,114 178,9 209,5 383 

Джерело: складено автором за [41, 176, 177] 
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Таблиця А. 3 

Наявність необхідної інфраструктури за регіонами України у 2013 році 

Регіон 

Вироб-
ництво 
елект-

ро-
енергії 

млн  
кВт год 

Щільність 
автомо-
більних 
доріг за-
гального 
користу-
вання з 
твердим 
покрит-

тям, км на 
1000 км² 
території 

Загаль-
на час-

тка 
доріг із 
твер-
дим 

покрит-
тям 

Щільність 
залізнич-
них колій 
загального 
користу-
вання (км 
на 1000 

км² тери-
торії) 

Експлу-
атаційна 
довжина 
залізни-

чних 
колій 

загаль-
ного 

користу-
вання, 

км 

Кількість 
основних 
телефон-

них апара-
тів на 100 
осіб насе-

лення 

Кількість 
абонентів 

стіль-
никового 
зв’язку на 
100 осіб 

населення 

Кількість 
абонентів 

мережі 
Інтернет 
на 100 

осіб насе-
лення 

 Х31 Х32 Х33 Х34 Х35 Х36 Х37 Х38 

АР Крим 1182 245 1,000 23 629 19,6 158,8 7,073 
Області 
Вінницька 6117 339 0,947 41 1074 18,7 110,9 5,679 
Волинська 82 288 0,935 30 597 16,8 133,0 6,260 
Дніпропет-
ровська 13792 287 1,000 49 1554 25,2 116,8 7,531 
Донецька 28254 302 0,988 60 1577 16,2 135,0 8,847 
Житомирська 21 280 0,976 34 1017 20,1 118,1 4,256 
Закарпатська 139 261 1,000 47 604 13,2 131,4 4,337 
Запорізька 50355 251 0,971 36 989 27,7 121,7 8,436 
Івано-
Франківська 10155 296 1,000 36 494 14,3 124,2 4,140 
Київська 6365 306 1,000 28 798 21,4 128,9 5,853 
Кіровоградська 2044 252 0,984 36 892 17,5 101,3 5,084 
Луганська 6145 219 0,983 41 1092 15,8 135,7 5,681 
Львівська 2593 376 0,976 58 1261 21,2 130,3 9,387 
Миколаївська 14168 195 1,000 29 711 21,2 144,3 8,138 
Одеська 424 242 0,976 31 1044 79,2 144,1 56,672 
Полтавська 1066 308 1,000 30 852 23,2 124,8 6,329 
Рівненська 16291 252 1,000 29 575 16,1 109,4 4,270 
Сумська 483 282 0,931 30 725 20,1 120,6 5,362 
Тернопільська 67 361 1,000 41 564 19,0 95,7 7,621 
Харківська 9248 299 0,979 48 1514 24,8 149,2 6,654 
Херсонська 1797 174 1,000 16 452 18,3 141,4 6,390 
Хмельницька 14682 346 0,986 36 738 18,6 93,3 5,426 
Черкаська 2151 284 0,967 28 588 22,0 132,4 5,257 
Чернівецька 1388 355 1,000 51 413 19,8 135,8 5,908 
Чернігівська 976 227 0,935 27 851 24,9 154,2 7,460 
м.Київ 4332 306 1,000 28 0 49,6 247,4 67,005 
м.Севастополь 61 245 1,000 23 0 27,8 163,4 5,738 

Джерело: складено автором за [41, 176, 177] 
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Таблиця А. 4 

Наявність природних ресурсів за регіонами України у 2013 році 

Регіон 

Площа с\г угідь у 
володінні та  

користуванні с\г 
підприємств та  

господарств  
населення, на  

кінець року; тис. га 

Експорт 
руди, 

шлака і 
золи, 

тис. дол. 
США 

Експорт  
палива  

мінерального; 
нафти і  

продуктів її 
перегонки, 

тис. дол. США 

Природно-
ландшафтний 
туристичний 

потенціал  
 

 Х41 Х42 Х43 Х44 

АР Крим 1470,4 120750,5 174361,2 високий 
Області 
Вінницька 1825,0 0,0 0,0 середній 
Волинська 828,5 0,0 3032,8 середній 
Дніпропетровська 2197,3 2516356,3 175214,6 середній 
Донецька 1780,6 7950,7 1449282,2 низький 
Житомирська 1288,2 2110,0 0,0 низький 
Закарпатська 402,3 0,0 2532,4 високий 
Запорізька 2129,9 162089,3 31082,6 низький 
Івано-
Франківська 493,3 0,0 2883,9 високий 
Київська 1513,7 744,1 29481,5 низький 
Кіровоградська 1786,1 13579,3 0,0 низький 
Луганська 1700,1 26,8 346998,4 низький 
Львівська 1013,2 0,0 245,2 високий 
Миколаївська 1770,4 4243,1 660,8 низький 
Одеська 2205,7 0,0 124178,4 середній 
Полтавська 1849,8 0,0 53726,8 низький 
Рівненська 791,6 172,8 337,4 середній 
Сумська 1445,7 0,0 676,9 середній 
Тернопільська 962,6 0,0 0,0 середній 
Харківська 2180,9 0,0 168479,2 середній 
Херсонська 1768,8 0,0 668,0 низький 
Хмельницька 1476,8 0,0 0,0 середній 
Черкаська 1308,6 0,0 433,2 середній 
Чернівецька 448,1 0,0 0,0 високий 
Чернігівська 1733,7 0,0 0,0 низький 
м.Київ 0,0 795,3 289515,6 низький 
м.Севастополь 24,1 0,0 1720,8 високий 

Джерело: складено автором за [41, 176, 177] 
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Таблиця А. 5 

Безпека інвестиційної діяльності за регіонами України у 2013 році 

Регіон 

Рівень  
злочинності, 
випадків на 
10000 осіб 
населення 

Викиди  
забруднюючих  

речовин в атмосферне 
повітря від стаціонар-

них та  
пересувних джерел 

забруднення у  
розрахунку на км², т 

Утворення 
відходів у 
розрахун-
ку на км² 

(I–ІІІ 
класс не-

безпеки), т 

Рівень  
національної 

самосвідомості 
населення 

 

 Х51 Х52 Х53 Х54 
АР Крим 176,3 5,00 0,10 низький 
Області 
Вінницька 91,7 8,60 0,00 підвищений 
Волинська 80,4 2,40 0,10 високий 
Дніпропетровська 152,7 35,90 2,40 середній 
Донецька 132,0 62,10 4,30 занижений 
Житомирська 80,1 3,00 0,00 підвищений 
Закарпатська 82,5 5,40 0,40 високий 
Запорізька 170,4 13,00 0,70 середній 
Івано-
Франківська 57,0 18,20 0,40 високий 
Київська 101,3 9,90 0,90 підвищений 
Кіровоградська 137,8 3,00 0,30 підвищений 
Луганська 176,9 19,60 1,00 занижений 
Львівська 81,3 10,90 0,10 високий 
Миколаївська 111,1 3,40 6,20 середній 
Одеська 130,3 4,90 0,30 середній 
Полтавська 122,2 6,10 4,50 підвищений 
Рівненська 76,2 2,80 0,00 високий 
Сумська 119,7 3,30 3,90 середній 
Тернопільська 51,8 4,20 1,10 високий 
Харківська 127,8 10,50 3,80 середній 
Херсонська 139,8 2,60 3,20 середній 
Хмельницька 71,6 3,90 0,00 підвищений 
Черкаська 104,6 7,20 0,00 підвищений 
Чернівецька 78,9 4,80 0,00 високий 
Чернігівська 95,3 2,90 0,00 підвищений 
м.Київ 165,9 309,60 16,00 підвищений 
м.Севастополь 206,1 22,40 5,60 низький 

Джерело: складено автором за [41, 176, 177] 
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Додаток Б 

Матриці квартильного розподілу регіонів України за чинниками інвести-

ційної привабливості у 2013 р. 

Таблиця Б. 1 

Розподіл регіонів України за чинниками “Привабливість ринку”  

та “Вартість і якість робочої сили”  

за чинником “Вартість і якість робочої сили” 
Рівень ін-

вестиційної 

привабли-

вості 
високий 

вищий  
за середній 

нижчий  
за середній 

низький 

ви
со

ки
й 

м. Київ, 

Дніпропетров-

ська та  

Донецька  

області 

Кіровоградська, 

Київська та 

Житомирська 

області 

Вінницька  

область 

 

 

ви
щ

ий
  

за
 с

ер
ед

ні
й 

Одеська  

область 

 

Львівська та 

Сумська області 

 

 Хмельницька, 

Івано-

Франківська, 

Тернопільська та 

Волинська  

області 

ни
ж

чи
й 

 
за

 с
ер

ед
ні

й Харківська та 

Луганська  

області 

Черкаська  

область 

 

Закарпатська 

та Чернігівська 

області 

Чернівецька та 

Херсонська  

області 

за
 ч

ин
ни

ко
м

 “
П

ри
ва

бл
ив

іс
ть

 р
ин

ку
” 

ни
зь

ки
й 

Полтавська  

область 

 

Запорізька  

область 

 

 

Рівненська та 

Миколаївська 

області, 

м.Севастополь, 

АР Крим 

 

Джерело: побудовано автором за власними розрахунками 
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Таблиця Б. 2 

Розподіл регіонів України за чинниками “Привабливість ринку”  

та “Наявність необхідної інфраструктури”  

за чинником “Наявність необхідної інфраструктури” 
Рівень інве-

стиційної 

привабли-

вості 
високий 

вищий  
за середній 

нижчий  
за середній 

низький 

ви
со

ки
й 

м. Київ, 

Донецька та 

Дніпропетровська 

області 

Вінницька та 

Київська  

області 

 

Кіровоградська 

та Житомирсь-

ка області 

 

ви
щ

ий
  

за
 с

ер
ед

ні
й 

Львівська та 

Одеська області 

 

Тернопільська, 

Хмельницька 

та Івано-

Франківська 

області 

 Сумська та 

Волинська 

області 

 

ни
ж

чи
й 

 
за

 с
ер

ед
ні

й 

Харківська  

область 

 

Чернівецька 

область 

 

 

Закарпатська 

та Луганська 

області 

 

Черкаська,  

Чернігівська 

та Херсон-

ська області 

за
 ч

ин
ни

ко
м

 “
П

ри
ва

бл
ив

іс
ть

 р
ин

ку
” 

ни
зь

ки
й 

Запорізька  

область 

 

Полтавська  

область 

 

АР Крим, 

Рівненська та 

Миколаївська 

області 

м. Севасто-

поль 

 

Джерело: побудовано автором за власними розрахунками 
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Таблиця Б. 3 

Розподіл регіонів України за чинниками “Привабливість ринку”  

та “Наявність природних ресурсів”  

за чинником “Наявність природних ресурсів” 
Рівень інве-

стиційної 

привабли-

вості 
високий 

вищий  
за середній 

нижчий  
за середній 

низький 

ви
со

ки
й 

Донецька та 

Дніпропетровська 

області 

 

Вінницька, 

Кіровоградська 

та Київська 

області 

 

Житомирська 

область 

м. Київ 

 

ви
щ

ий
  

за
 с

ер
ед

ні
й 

Одеська область 

 

 Тернопільська, 

Хмельницька, 

Львівська, 

Сумська та 

Волинська 

області 

Івано-

Франківська 

область 

 

ни
ж

чи
й 

 
за

 с
ер

ед
ні

й 

Луганська та 

Харківська 

області 

 

Чернігівська та 

Херсонська 

області 

Черкаська  

область 

 

Чернівецька 

та Закарпат-

ська області 

за
 ч

ин
ни

ко
м

 “
П

ри
ва

бл
ив

іс
ть

 р
ин

ку
” 

ни
зь

ки
й 

Запорізька та 

Полтавська  

області  

АР Крим, 

Миколаївська 

область 

 

 Рівненська 

область, 

м. Севасто-

поль 

Джерело: побудовано автором за власними розрахунками 
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Таблиця Б. 4 

Розподіл регіонів України за чинниками “Привабливість ринку”  

та “Безпека інвестиційної діяльності”  
 

за чинником “Безпека інвестиційної діяльності” 
Рівень інве-

стиційної 

привабли-

вості 
високий 

вищий  
за середній 

нижчий  
за середній 

низький 

ви
со

ки
й 

 Вінницька, 

Київська та 

Житомирська 

області 

Кіровоградська 

область 

 

м. Київ, 

Донецька та 

Дніпропетров-

ська області 

 

ви
щ

ий
  

за
 с

ер
ед

ні
й 

Тернопільська, 

Львівська, 

Івано-

Франківська та 

Волинська  

області 

Хмельницька 

та Одеська 

області 

 

Сумська  

область 

 

 

 

 

ни
ж

чи
й 

 
за

 с
ер

ед
ні

й 

Чернівецька та 

Закарпатська 

області 

 

Черкаська та 

Чернігівська 

області 

 

Луганська, 

Харківська та 

Херсонська  

області 

 

за
 ч

ин
ни

ко
м

 “
П

ри
ва

бл
ив

іс
ть

 р
ин

ку
” 

ни
зь

ки
й 

Рівненська  

область 

 

 Запорізька та 

Полтавська  

області 

 

АР Крим, 

Миколаївська  

область, 

м. Севастополь  

 

Джерело: побудовано автором за власними розрахунками 
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Таблиця Б. 5 

Розподіл регіонів України за чинниками “Вартість і якість робочої сили” 

та “Наявність необхідної інфраструктури”  

за чинником “Наявність необхідної інфраструктури” 
Рівень інве-

стиційної 

привабли-

вості 
високий 

вищий  
за середній 

нижчий  
за середній 

низький 

ви
со

ки
й 

м. Київ, 

Дніпропетров-

ська, Донецька, 

Харківська та 

Одеська області 

Полтавська  

область  

Луганська  

області  

 

ви
щ

ий
  

за
 с

ер
ед

ні
й 

Запорізька та 

Львівська  

області 

 

Київська  

область 

 

 

Кіровоградська 

та Житомирська 

області 

Сумська та 

Черкаська 

області 

 

 

ни
ж

чи
й 

 
за

 с
ер

ед
ні

й 

 Вінницька  

область 

Рівненська, 

Миколаївська 

та Закарпатська 

області, 

АР Крим 

 

м. Севасто-

поль, 

Чернігівська 

область 

 

за
 ч

ин
ни

ко
м

 “
В

ар
ті

ст
ь 

і я
кі

ст
ь 

ро
бо

чо
ї с

ил
и”

 

ни
зь

ки
й 

 Хмельницька, 

Івано-

Франківська, 

Тернопільська та 

Чернівецька  

області 

 Херсонська 

та Волинська 

області 

 

Джерело: побудовано автором за власними розрахунками 
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Таблиця Б. 6 

Розподіл регіонів України за чинниками “Вартість і якість робочої сили” 

та “Наявність природних ресурсів”  

за чинником “Наявність природних ресурсів” 
Рівень інве-

стиційної 

привабли-

вості 
високий 

вищий  
за середній 

нижчий  
за середній 

низький 

ви
со

ки
й 

Дніпропетров-

ська, 

Донецька, 

Харківська, 

Полтавська, 

Луганська та 

Одеська області 

  м. Київ 

 

ви
щ

ий
  

за
 с

ер
ед

ні
й 

Запорізька  

область 

Кіровоград-

ська та 

Київська  

області 

 

Львівська, 

Житомирська, 

Сумська та 

Черкаська  

області 

 

ни
ж

чи
й 

 
за

 с
ер

ед
ні

й 

 Миколаївська, 

Чернігівська 

та Вінницька 

області, 

АР Крим 

 Рівненська та 

Закарпатська 

області, 

м.Севасто-

поль за
 ч

ин
ни

ко
м

 “
В

ар
ті

ст
ь 

і я
кі

ст
ь 

ро
бо

чо
ї с

ил
и”

 

ни
зь

ки
й 

 Херсонська 

область 

 

Хмельницька, 

Тернопільська 

та Волинська 

області 

Івано-

Франківська 

та Чернівець-

ка області 

 

Джерело: побудовано автором за власними розрахунками 
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Таблиця Б. 7 

Розподіл регіонів України за чинниками “Вартість і якість робочої сили” 

та “Безпека інвестиційної діяльності”  

за чинником “Безпека інвестиційної діяльності” 
Рівень інвес-

тиційної 

привабли-

вості 
високий 

вищий  
за середній 

нижчий  
за середній 

низький 

ви
со

ки
й 

 Одеська 

область 

 

 

Харківська, 

Полтавська та 

Луганська  

області 

 

м. Київ, 

Дніпропетров-

ська та 

Донецька  

області 

 

ви
щ

ий
  

за
 с

ер
ед

ні
й 

Львівська 

область 

 

Київська, 

Житомирська 

та Черкаська 

області 

Кіровоградська, 

Запорізька та 

Сумська області 

 

ни
ж

чи
й 

 
за

 с
ер

ед
ні

й 

Рівненська та 

Закарпатська 

області 

Чернігівська 

та Вінницька 

області 

 Миколаївська 

область, 

м. Севастополь, 

АР Крим 

 

за
 ч

ин
ни

ко
м

 “
В

ар
ті

ст
ь 

і я
кі

ст
ь 

ро
бо

чо
ї с

ил
и”

 

ни
зь

ки
й 

Івано-

Франківська, 

Тернопільська, 

Чернівецька та 

Херсонська 

області 

Хмельницька 

область 

 

  

Джерело: побудовано автором за власними розрахунками 
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Таблиця Б. 8 

Розподіл регіонів України за чинниками “Наявність необхідної 

 інфраструктури” та “Наявність природних ресурсів”  

за чинником “Наявність природних ресурсів” 
Рівень інве-

стиційної 

привабли-

вості 
високий 

вищий  
за середній 

нижчий  
за середній 

низький 

ви
со

ки
й 

Донецька, 

Одеська, 

Дніпропетровська, 

Харківська та 

Запорізька області 

 Львівська 

область 

 

м. Київ 

 

ви
щ

ий
  

за
 с

ер
ед

ні
й 

Полтавська  

область 

 

Київська та 

Вінницька  

області  

Хмельницька 

та Тернопіль-

ська області  

Чернівецька 

та Івано-

Франківська 

області 

 

ни
ж

чи
й 

 
за

 с
ер

ед
ні

й 

Луганська  

область 

 

Миколаївська та 

Кіровоградська 

області,  

АР Крим 

 

Житомирська 

область 

 

Закарпатська 

та Рівненська 

області 

 

за
 ч

ин
ни

ко
м

 “
Н

ая
вн

іс
ть

 н
ео

бх
ід

но
ї і

нф
ра

ст
ру

кт
ур

и”
 

ни
зь

ки
й 

 Херсонська  

область 

Черкаська,  

Чернігівська, 

Сумська та 

Волинська  

області 

м. Севасто-

поль 

 

Джерело: побудовано автором за власними розрахунками 
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Таблиця Б. 9 

Розподіл регіонів України за чинниками “Наявність необхідної 

 інфраструктури” та “Безпека інвестиційної діяльності” 

за чинником “Безпека інвестиційної діяльності” 
Рівень інве-

стиційної 

привабли-

вості 
високий 

вищий  
за середній 

нижчий  
за середній 

низький 

ви
со

ки
й 

Львівська  

область 

 

Одеська  

область 

 

Харківська та 

Запорізька  

області 

 

 

м. Київ, 

Донецька та 

Дніпропетров-

ська області 

 

ви
щ

ий
  

за
 с

ер
ед

ні
й 

Чернівецька, 

Тернопільська 

та Івано-

Франківська 

області 

 

Хмельницька, 

Київська та 

Вінницька  

області 

 

 

Полтавська  

область 

 

 

 

ни
ж

чи
й 

 
за

 с
ер

ед
ні

й 

Закарпатська 

та Рівненська 

області 

 

Житомирська 

область 

 

 

Луганська та 

Кіровоградська 

області 

 

 

Миколаївська 

область, 

АР Крим 

 

за
 ч

ин
ни

ко
м

 “
Н

ая
вн

іс
ть

 н
ео

бх
ід

но
ї і

нф
ра

ст
ру

кт
ур

и”
 

ни
зь

ки
й 

Волинська  

область 

 

 

Черкаська та 

Чернігівська 

області 

 

 

Сумська та 

Херсонська  

області 

 

 

м. Севастополь 

 

Джерело: побудовано автором за власними розрахунками 
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Таблиця Б. 10 

Розподіл регіонів України за чинниками “Наявність природних ресурсів” 

та “Безпека інвестиційної діяльності”  

за чинником “Безпека інвестиційної діяльності” 
Рівень інве-

стиційної 

привабли-

вості 
високий 

вищий  
за середній 

нижчий  
за середній 

низький 

ви
со

ки
й 

 Одеська  

область 

 

 

Луганська, 

Запорізька, 

Харківська та 

Полтавська  

області 

 

Дніпропе-

тровська та 

Донецька  

області 

 

 

ви
щ

ий
  

за
 с

ер
ед

ні
й 

 Вінницька, 

Чернігівська та 

Київська  

області 

 

Кіровоградська 

та Херсонська 

області 

 

 

Миколаївська 

область, 

АР Крим 

 

ни
ж

чи
й 

 
за

 с
ер

ед
ні

й 

Тернопільська, 

Львівська та 

Волинська  

області 

 

Хмельницька, 

Черкаська та 

Житомирська 

області 

 

Сумська  

область 

 

 

 

за
 ч

ин
ни

ко
м

 “
Н

ая
вн

іс
ть

 п
ри

ро
дн

их
 р

ес
ур

сі
в”

 

ни
зь

ки
й 

Рівненська, 

Івано-

Франківська,  

Чернівецька та 

Закарпатська 

області 

  м. Київ, 

м. Севастополь 

 

 

Джерело: побудовано автором за власними розрахунками 
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Додаток В 

Інформаційне забезпечення оцінювання потенціалу інвестиційної 

привабливості Харківської області 

Таблиця В. 1 

Привабливість ринку міст та районів Харківської області у 2013 році 

Регіон 
Обсяг реалізованої 
продукції (товарів, 
послуг), млн грн 

Обсяг реалізованої 
продукції на одну 

особу, тис. грн 

Індекс обсягу ре-
алізованої про-

дукції, % 
 Х11 Х12 Х13 
м. Харків 114280,98 78,76 88,57 
м. Ізюм 387,58 7,55 99,25 
м. Куп’янськ 2046,85 35,48 119,04 
м. Лозова 1790,08 26,62 75,38 
м. Люботин 197,75 8,01 55,65 
м. Первомайський 549,92 17,73 121,21 
м. Чугуїв 1499,20 45,19 129,31 
Райони 
Балаклійський 2176,09 26,14 90,36 
Барвінківський 420,28 18,20 107,38 
Близнюківський 211,07 10,62 79,09 
Богодухівський 510,03 12,82 90,01 
Борівський 252,39 14,58 100,44 
Валківський 327,11 10,20 111,51 
Великобурлуцький 557,20 24,17 102,71 
Вовчанський 867,40 18,11 98,83 
Дворічанський 316,29 17,27 102,81 
Дергачівський 4102,55 43,13 98,33 
Зачепилівський 109,08 6,97 89,65 
Зміївський 714,69 9,85 91,50 
Золочівський 449,57 16,75 97,41 
Ізюмський 500,03 27,76 108,24 
Кегичівський 492,18 22,99 94,16 
Коломацький 166,23 22,69 100,34 
Красноградський 549,74 12,13 94,74 
Краснокутський 345,83 12,00 79,85 
Куп’янський 352,95 13,89 93,46 
Лозівський 388,25 12,98 84,37 
Нововодолазький 799,23 23,49 88,74 
Первомайський 376,87 22,92 112,06 
Печенізький 135,64 13,09 103,75 
Сахновщинський 221,79 10,11 87,88 
Харківський 23522,03 128,44 92,88 
Чугуївський 2362,74 50,50 118,72 
Шевченківський 400,05 19,17 101,62 

Джерело: складено автором за [183, 184] 
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Таблиця В. 2 

Ціна і якість робочої сили, зокрема, їхня доступність у містах та районах 

Харківській області у 2013 році 

Регіон 
Середньомісячна  

номінальна заробітна 
плата працівників, грн 

Кількість  
зайнятих  

працівників, 
тис. осіб 

Кількість відвідувань 
на зміну амбулаторно-
поліклінічних закладів 
на 10 тис. населення  

 Х21 Х22 Х23 
м. Харків 3096,00 340,35 286,00 
м. Ізюм 2246,00 3,23 312,50 
м. Куп’янськ 2982,00 3,29 385,10 
м. Лозова 2863,00 7,01 236,70 
м. Люботин 2921,00 0,89 268,40 
м. Первомайський 2141,00 2,17 291,90 
м. Чугуїв 2219,00 2,67 611,70 
Райони 
Балаклійський 3690,00 5,90 140,70 
Барвінківський 2179,00 1,43 174,80 
Близнюківський 2117,00 1,22 196,30 
Богодухівський 2262,00 2,87 160,50 
Борівський 2386,00 1,07 203,70 
Валківський 2352,00 1,52 185,50 
Великобурлуцький 2346,00 1,68 136,60 
Вовчанський 2334,00 3,83 175,50 
Дворічанський 2273,00 1,34 270,30 
Дергачівський 2754,00 7,20 160,90 
Зачепилівський 2216,00 0,53 203,40 
Зміївський 3476,00 3,69 233,20 
Золочівський 2103,00 1,97 203,20 
Ізюмський 2324,00 1,23 312,50 
Кегичівський 2286,00 2,58 185,70 
Коломацький 2384,00 0,54 117,80 
Красноградський 3644,00 2,68 241,30 
Краснокутський 2041,00 1,79 125,30 
Куп’янський 2347,00 1,62 385,10 
Лозівський 2630,00 1,28 263,60 
Нововодолазький 2248,00 2,22 208,90 
Первомайський 3517,00 0,93 291,90 
Печенізький 2032,00 0,83 329,50 
Сахновщинський 2169,00 1,26 127,40 
Харківський 2450,00 22,76 120,20 
Чугуївський 2660,00 5,29 611,70 
Шевченківський 2685,00 1,53 239,60 

Джерело: складено автором за [183, 184] 
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Таблиця В. 3 

Показники наявності необхідної інфраструктури по Харківській області 

у 2013 році 

Регіон 
Споживання 

електроенергії, 
млн кВт·год 

Споживання 
електроенергії 
на одну особу, 

млн кВт·год 

Довжина авто-
мобільних доріг 
загального ко-
ристування, км 

Частка до-
ріг із твер-

дим по-
криттям, % 

 Х31 Х32 Х33 Х34 
м. Харків 2833,20 1,95 29,80 100,00 
м. Ізюм 24,00 0,47 0,50 100,00 
м. Куп’янськ 216,90 3,76 0,50 100,00 
м. Лозова 75,50 1,12 0,50 100,00 
м. Люботин 32,80 1,33 0,50 100,00 
м. Первомайський 29,30 0,94 0,50 100,00 
м. Чугуїв 25,10 0,76 0,50 100,00 
Райони 
Балаклійський 204,10 2,45 528,70 98,81 
Барвінківський 4,20 0,18 369,50 99,40 
Близнюківський 3,60 0,18 368,00 100,00 
Богодухівський 18,00 0,45 380,80 99,61 
Борівський 3,80 0,22 271,80 97,90 
Валківський 8,90 0,28 405,50 96,62 
Великобурлуцький 20,10 0,87 389,70 99,28 
Вовчанський 33,00 0,69 447,00 95,59 
Дворічанський 5,20 0,28 383,10 97,36 
Дергачівський 122,20 1,29 278,90 100,00 
Зачепилівський 2,40 0,15 310,50 97,84 
Зміївський 38,20 0,53 270,60 100,00 
Золочівський 10,80 0,40 347,40 99,28 
Ізюмський 7,50 0,42 415,50 97,33 
Кегичівський 9,30 0,43 273,50 100,00 
Коломацький 5,10 0,70 141,40 99,01 
Красноградський 75,70 1,67 350,10 100,00 
Краснокутський 8,70 0,30 282,20 95,64 
Куп’янський 8,40 0,33 429,20 92,96 
Лозівський 4,80 0,16 476,10 99,58 
Нововодолазький 19,60 0,58 373,00 96,46 
Первомайський 4,40 0,27 358,00 100,00 
Печенізький 2,90 0,28 165,80 74,00 
Сахновщинський 5,90 0,27 427,10 99,88 
Харківський 184,00 1,01 540,00 93,30 
Чугуївський 65,30 1,40 324,10 95,40 
Шевченківський 9,40 0,45 297,10 98,05 

Джерело: складено автором за [183, 184] 
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Таблиця В. 4 

Показники наявності природних ресурсів по Харківській області у 2013 році 

Регіон 

Площа сільськогосподарських угідь  
у володінні та користуванні сільського-

сподарських підприємств  
та господарств населення, тис. га 

Використання 
свіжої води,  

млн м3 

 Х41 Х42 
м. Харків 7,50 143,00 
м. Ізюм 1,70 1,60 
м. Куп’янськ 1,10 1,90 
м. Лозова 0,60 3,40 
м. Люботин 2,10 0,01 
м. Первомайський 1,70 0,01 
м. Чугуїв 0,50 0,01 
Райони 
Балаклійський 144,30 4,60 
Барвінківський 120,10 5,00 
Близнюківський 125,50 1,30 
Богодухівський 88,60 2,00 
Борівський 67,30 0,30 
Валківський 80,80 0,30 
Великобурлуцький 104,70 0,60 
Вовчанський 138,10 0,90 
Дворічанський 87,50 0,20 
Дергачівський 59,20 7,50 
Зачепилівський 69,60 0,20 
Зміївський 73,40 29,50 
Золочівський 79,10 1,50 
Ізюмський 97,80 2,10 
Кегичівський 69,70 1,70 
Коломацький 25,10 0,40 
Красноградський 79,40 1,50 
Краснокутський 74,60 1,20 
Куп’янський 97,40 0,60 
Лозівський 121,40 0,60 
Нововодолазький 92,50 0,80 
Первомайський 103,20 5,30 
Печенізький 29,90 1,00 
Сахновщинський 105,20 0,60 
Харківський 96,70 7,50 
Чугуївський 81,90 114,00 
Шевченківський 85,60 0,30 

Джерело: складено автором за [183, 184] 
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Таблиця В. 5 

Показники безпеки інвестиційної діяльності по Харківській області 

у 2013 році 

Регіон 

Кількість  
зареєстрова-
них злочинів  

на 10 тис. осіб 

Щільність викидів  
забруднюючих речовин у 

атмосферне повітря  
від стаціонарних джерел  

забруднення, т / км2 

Щільність 
утворення  
відходів,  

т / км2 

 Х51 Х52 Х53 
м. Харків 131,85 14,00 254,78 
м. Ізюм 192,04 8,70 40,36 
м. Куп’янськ 134,16 13,90 176,97 
м. Лозова 147,69 98,80 622,86 
м. Люботин 94,38 5,60 23,89 
м. Первомайський 121,53 17,60 1,48 
м. Чугуїв 145,30 7,10 5,16 
Райони 
Балаклійський 156,74 2,60 1,59 
Барвінківський 161,52 0,00 0,02 
Близнюківський 94,57 0,10 0,00 
Богодухівський 101,83 0,20 1,71 
Борівський 176,79 0,50 0,04 
Валківський 115,33 0,30 0,04 
Великобурлуцький 59,42 0,50 0,24 
Вовчанський 87,90 0,20 0,18 
Дворічанський 107,00 0,40 0,00 
Дергачівський 139,61 2,30 0,65 
Зачепилівський 121,99 0,40 0,00 
Зміївський 100,20 120,70 1,44 
Золочівський 112,87 0,10 0,03 
Ізюмський 116,60 0,10 0,00 
Кегичівський 119,11 0,80 0,16 
Коломацький 126,96 0,30 0,27 
Красноградський 130,64 2,00 0,83 
Краснокутський 116,93 0,60 0,01 
Куп’янський 98,78 0,90 0,01 
Лозівський 93,27 0,10 0,02 
Нововодолазький 123,46 0,40 0,05 
Первомайський 80,27 1,00 0,01 
Печенізький 82,00 0,20 0,16 
Сахновщинський 160,50 0,00 0,01 
Харківський 118,54 0,80 0,71 
Чугуївський 87,84 16,60 0,38 
Шевченківський 103,52 0,50 0,01 

Джерело: складено автором за [183, 184] 
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Додаток Г 

Матриці квартильного розподілу адміністративно-територіальних одиниць 

Харківської області за чинниками інвестиційної привабливості у 2013 р.   

Таблиця Г. 1 

Розподіл адміністративно-територіальних одиниць Харківської області 

 за чинниками “Привабливість ринку” та “Вартість і якість робочої сили”  

за чинником “Вартість і якість робочої сили” 
Рівень інвес-

тиційної 

привабли-

вості 
високий 

вищий  
за середній 

нижчий  
за середній 

низький 

ви
со

ки
й 

м. Харків, 

Чугуївський 

район, 

м. Чугуїв 

 

Ізюмський та  

Дергачівський  

райони,  

м. Первомай-

ський 

Нововодолазький, 

Харківський та 

Дворічанський 

 райони 

 

ви
щ

ий
  

за
 с

ер
ед

ні
й Первомай-

ський район, 

м. Куп’янськ 

Куп’янський, 

Лозівський та 

Печенізький  

райони 

Валківський  

район 

 

Золочівський 

та Сахнов-

щинський ра-

йони 

ни
ж

чи
й 

 
за

 с
ер

ед
ні

й 

Зміївський  

район, 

м. Люботин 

 

м. Лозова 

 

Борівський та 

Богодухівський 

райони  

Вовчанський, 

Великобур-

луцький, 

Близнюків-

ський та 

Краснокут-

ський райони 

за
 ч

ин
ни

ко
м

 “
П

ри
ва

бл
ив

іс
ть

 р
ин

ку
” 

ни
зь

ки
й 

Красноград-

ський та 

Балаклійський 

райони 

Шевченківський 

район, 

м. Ізюм 

 

Барвінківський та 

Кегичівський  

райони  

Зачепилівсь-

кий та 

Коломацький 

райони 

Джерело: побудовано автором за власними розрахунками 
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Таблиця Г. 2 

Розподіл адміністративно-територіальних одиниць Харківської області 

 за чинниками “Привабливість ринку” та “Наявність необхідної  

інфраструктури”  

за чинником “Наявність необхідної інфраструктури” 
Рівень інвес-

тиційної 

привабли-

вості 
високий 

вищий  
за середній 

нижчий  
за середній 

низький 

ви
со

ки
й 

м. Харків, 

Харківський 

та Лозівський 

райони 

Дергачівський, 

Чугуївський, 

Ізюмський та 

Нововодолазький 

райони 

Дворічанський  

район 

м. Первомай-

ський, 

м. Чугуїв 

 

ви
щ

ий
  

за
 с

ер
ед

ні
й 

м. Куп’янськ, 

Сахновщин-

ський район 

Богодухівський, 

Первомайський 

та Золочівський 

райони 

Валківський та 

Куп’янський  

райони 

 

Печенізький  

район  

ни
ж

чи
й 

 
за

 с
ер

ед
ні

й 

Великобур-

луцький та 

Вовчанський 

райони 

Близнюківський 

район 

 

Зміївський та 

Борівський  

райони 

 

Краснокут-

ський район, 

м. Лозова, 

м. Люботин 

за
 ч

ин
ни

ко
м

 “
П

ри
ва

бл
ив

іс
ть

 р
ин

ку
” 

ни
зь

ки
й 

Балаклійський 

та Красноград-

ський район 

 

Барвінківський 

район 

 

 

Кегичівський, 

Шевченківський 

та Зачепилівсь-

кий райони 

Коломаць-

кий район, 

м. Ізюм 

 

Джерело: побудовано автором за власними розрахунками 
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Таблиця Г. 3 

Розподіл адміністративно-територіальних одиниць Харківської області за 

чинниками “Привабливість ринку” та “Наявність природних ресурсів”  

за чинником “Наявність природних ресурсів” 
Рівень інвес-

тиційної 

привабли-

вості 
високий 

вищий  
за середній 

нижчий  
за середній 

низький 

ви
со

ки
й 

Чугуївський  

район, 

м. Харків 

 

Харківський, 

Ізюмський, 

Нововодо-

лазький та 

Дворічанський 

райони 

Дергачівський 

район  

м. Первомай-

ський, 

м. Чугуїв 

 

ви
щ

ий
  

за
 с

ер
ед

ні
й 

Лозівський, 

Первомай-

ський та 

Сахновщин-

ський райони 

Куп’янський та 

Богодухівський 

райони 

 

Валківський та 

Золочівський  

райони 

 

Печенізький 

район, 

м. Куп’янськ 

 

ни
ж

чи
й 

 
за

 с
ер

ед
ні

й 

Вовчанський 

та Близнюків-

ський райони 

 

Великобур-

луцький  

та Зміївський 

райони 

Краснокутський 

та Борівський  

райони 

 

м. Лозова, 

м. Люботин 

 

за
 ч

ин
ни

ко
м

 “
П

ри
ва

бл
ив

іс
ть

 р
ин

ку
” 

ни
зь

ки
й 

Балаклійський 

та Барвінків-

ський райони 

Шевченківський 

район 

 

Красноградський, 

Кегичівський та 

Зачепилівський 

райони 

Коломацький 

район, 

м. Ізюм 

 

Джерело: побудовано автором за власними розрахунками 
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Таблиця Г. 4 

Розподіл адміністративно-територіальних одиниць Харківської області за 

чинниками “Привабливість ринку” та “Безпека інвестиційної діяльності”  

за чинником “Безпека інвестиційної діяльності” 
Рівень інвес-

тиційної 

привабли-

вості 
високий 

вищий  
за середній 

нижчий  
за середній 

низький 

ви
со

ки
й 

Дворічанський 

та Нововодо-

лазький райони 

 

Дергачівський, 

Ізюмський, 

Чугуївський та 

Харківський 

 райони 

Кегичівський 

район 

 

м. Чугуїв, 

м. Первомай-

ський, 

м. Харків 

 

ви
щ

ий
  

за
 с

ер
ед

ні
й Первомайський, 

Богодухівський 

та Печенізький 

райони 

Лозівський, 

Валківський та 

Золочівський 

райони 

Куп’янський  

район, 

м. Куп’янськ 

 

Сахновщин-

ський район 

 

ни
ж

чи
й 

 
за

 с
ер

ед
ні

й 

Великобур-

луцький та 

Близнюківський 

райони, 

м. Люботин 

Вовчанський 

район 

Краснокут-

ський район 

 

Борівський та 

Зміївський 

райони, 

м. Лозова 

за
 ч

ин
ни

ко
м

 “
П

ри
ва

бл
ив

іс
ть

 р
ин

ку
” 

ни
зь

ки
й 

Шевченків-

ський район 

 

Коломацький  

район  

Балаклійський, 

Барвінківський, 

Красноград-

ський та 

Зачепилівський 

райони 

м. Ізюм 

 

Джерело: побудовано автором за власними розрахунками 
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Таблиця Г. 5 

Розподіл адміністративно-територіальних одиниць Харківської області 

 за чинниками “Вартість і якість робочої сили”  

та “Наявність необхідної інфраструктури”  

за чинником “Наявність необхідної інфраструктури” 
Рівень інвес-

тиційної 

привабли-

вості 
високий 

вищий  
за середній 

нижчий  
за середній 

низький 

ви
со

ки
й 

Балаклійський 

район, 

м. Харків, 

м. Куп’янськ, 

Красноград-

ський район 

Чугуївський та 

Первомайський 

райони 

 

Зміївський район 

 

м. Чугуїв, 

м. Люботин 

 

ви
щ

ий
  

за
 с

ер
ед

ні
й 

Лозівський 

район 

 

Дергачівський 

та Ізюмський 

райони 

 

Шевченківський 

та Куп’янський 

райони 

 

м. Лозова, 

м. Первомай-

ський, 

м. Ізюм, 

Печенізький 

район 

ни
ж

чи
й 

 
за

 с
ер

ед
ні

й 

Харківський 

район 

 

Богодухівський, 

Барвінківський 

та Нововодолазь-

кий райони 

Валківський, 

Дворічанський, 

Кегичівський та 

Борівський  

райони 

 

за
 ч

ин
ни

ко
м

 “
В

ар
ті

ст
ь 

і я
кі

ст
ь 

ро
бо

чо
ї с

ил
и”

 

ни
зь

ки
й 

Великобур-

луцький, 

Вовчанський 

та Сахнов-

щинський  

райони 

Близнюківський 

та Золочівський 

райони  

Зачепилівський 

район 

 

Краснокут-

ський та 

Коломацький 

райони 

 

Джерело: побудовано автором за власними розрахунками 
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Таблиця Г. 6 

Розподіл адміністративно-територіальних одиниць Харківської області 

 за чинниками “Вартість і якість робочої сили”  

та “Наявність природних ресурсів”  

за чинником “Наявність природних ресурсів” 
Рівень інве-

стиційної 

привабли-

вості 
високий 

вищий  
за середній 

нижчий  
за середній 

низький 

ви
со

ки
й 

Чугуївський, 

Балаклійський 

та Первомай-

ський райони, 

м. Харків 

Зміївський  

район 

 

Красноградський 

район 

 

м. Куп’янськ, 

м. Люботин, 

м. Чугуїв 

 

ви
щ

ий
  

за
 с

ер
ед

ні
й 

Лозівський 

район 

 

Ізюмський, 

Куп’янський та 

Шевченківський 

райони 

Дергачівський 

район 

 

Печенізький 

район, 

м. Лозова, 

м. Ізюм, 

м. Первомай-

ський 

ни
ж

чи
й 

 
за

 с
ер

ед
ні

й 

Барвінківський 

район 

 

Харківський, 

Нововодолазький, 

Богодухівський 

та Дворічанський 

райони 

Валківський, 

Кегичівський та 

Борівський  

райони 

 

 

за
 ч

ин
ни

ко
м

 “
В

ар
ті

ст
ь 

і я
кі

ст
ь 

ро
бо

чо
ї с

ил
и”

 

ни
зь

ки
й 

Вовчанський, 

Близнюків-

ський та Сах-

новщинський 

райони 

Великобурлуць-

кий район 

 

Золочівський, 

Краснокутський 

та Зачепилівський 

райони 

Коломацький 

район 

Джерело: побудовано автором за власними розрахунками 
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Таблиця Г. 7 

Розподіл адміністративно-територіальних одиниць Харківської області 

 за чинниками “Вартість і якість робочої сили”  

та “Безпека інвестиційної діяльності” 

за чинником “Безпека інвестиційної діяльності” 
Рівень інвес-

тиційної 

привабли-

вості 
високий 

вищий  
за середній 

нижчий  
за середній 

низький 

ви
со

ки
й 

Первомай-

ський район, 

м. Люботин 

 

Чугуївський 

район 

Красноградський 

та Балаклійський 

райони, 

м. Куп’янськ 

 

м. Харків, 

м. Чугуїв, 

Зміївський 

район 

ви
щ

ий
  

за
 с

ер
ед

ні
й 

Шевченків-

ський та 

Печенізький 

райони, 

м. Первомай-

ський 

Лозівський, 

Ізюмський та 

Дергачівський 

райони 

Куп’янський 

район 

м. Лозова, 

м. Ізюм 

 

ни
ж

чи
й 

 
за

 с
ер

ед
ні

й 

Нововодо-

лазький, 

Дворічанський 

та Богодухів-

ський райони 

Харківський та 

Валківський 

райони 

Барвінківський 

та Кегичівський 

райони 

Борівський 

район 

за
 ч

ин
ни

ко
м

 “
В

ар
ті

ст
ь 

і я
кі

ст
ь 

ро
бо

чо
ї с

ил
и”

 

ни
зь

ки
й 

Великобур-

луцький та 

Близнюків-

ський райони 

Вовчанський, 

Золочівський, 

Зачепилівський 

та Коломацький 

райони 

Краснокутський 

район 

Сахновщин-

ський район 

 

Джерело: побудовано автором за власними розрахунками 
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Таблиця Г. 8 

Розподіл адміністративно-територіальних одиниць Харківської області 

 за чинниками “Наявність необхідної інфраструктури”  

та “Наявність природних ресурсів”  

за чинником “Наявність природних ресурсів” 
Рівень інвес-

тиційної 

привабли-

вості 
високий 

вищий  

за середній 

нижчий  

за середній 
низький 

ви
со

ки
й 

Балаклійський, 

Вовчанський, 

Лозівський та 

Сахновщинський 

райони, м. Харків 

Великобур-

луцький та 

Харківський 

райони 

Красноград-

ський район 

 

м. Куп’янськ 

 

ви
щ

ий
  

за
 с

ер
ед

ні
й 

Чугуївський, 

Близнюківський, 

Барвінківський та 

Первомайський 

райони 

Ізюмський, 

Нововодо-

лазький та 

Богодухівський 

райони 

Золочівський 

та Дергачівсь-

кий райони 

 

ни
ж

чи
й 

 
за

 с
ер

ед
ні

й 

 Зміївський, 

Куп’янський, 

Дворічанський 

та Шевченків-

ський райони 

Валківський, 

Кегичівський, 

Зачепилів-

ський та Борів-

ський райони 

 

за
 ч

ин
ни

ко
м

 “
Н

ая
вн

іс
ть

 н
ео

бх
ід

но
ї і

нф
ра

ст
ру

кт
ур

и”
 

ни
зь

ки
й 

  Краснокутський 

район 

Печенізький-

та Коломаць-

кий райони, 

м. Лозова, 

м. Ізюм, 

м. Люботин, 

м. Первомай-

ський, 

м. Чугуїв 

Джерело: побудовано автором за власними розрахунками 
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Таблиця Г. 9 

Розподіл адміністративно-територіальних одиниць Харківської області 

 за чинниками “Наявність необхідної інфраструктури”  

та “Безпека інвестиційної діяльності”  

за чинником “Безпека інвестиційної діяльності” 
Рівень ін-

вестиційної 

привабли-

вості 
високий 

вищий  
за середній 

нижчий  
за середній 

низький 

ви
со

ки
й 

Великобур-

луцький район 

 

Харківський, 

Лозівський та 

Вовчанський 

райони 

Балаклійський та 

Красноградський 

райони, 

м. Куп’янськ 

 

м. Харків, 

Сахновщин-

ський район 

 

 

ви
щ

ий
  

за
 с

ер
ед

ні
й 

Богодухівський, 

Первомайський, 

Близнюківський 

та Нововодола-

зький райони 

Дергачівський, 

Чугуївський, 

Ізюмський та 

Золочівський 

райони 

Барвінківський 

район 

 

 

ни
ж

чи
й 

 
за

 с
ер

ед
ні

й 

Валківський, 

Дворічанський 

та Шевченків-

ський райони 

 Кегичівський, 

Куп’янський та 

Зачепилівський 

райони 

Зміївський-

та Борівсь-

кий райони 

за
 ч

ин
ни

ко
м

 “
Н

ая
вн

іс
ть

 н
ео

бх
ід

но
ї і

нф
ра

ст
ру

кт
ур

и”
 

ни
зь

ки
й 

м. Люботин, 

Печенізький  

район 

 

Коломацький 

район 

Краснокутський 

район 

м. Лозова, 

м. Перво-

майський, 

м. Чугуїв, 

м. Ізюм 

Джерело: побудовано автором за власними розрахунками 
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Таблиця Г. 10 

Розподіл адміністративно-територіальних одиниць Харківської області за 

чинниками “Наявність природних ресурсів” та  

“Безпека інвестиційної діяльності”  

за чинником “Безпека інвестиційної діяльності” 
Рівень інвес-

тиційної 

привабли-

вості 
високий 

вищий  
за середній 

нижчий  
за середній 

низький 

ви
со

ки
й 

Первомайський та 

Близнюківський 

райони 

Лозівський, 

Вовчанський 

та Чугуївський 

райони 

Балаклійський 

та Барвінківсь-

кий райони 

 

ви
щ

ий
  

за
 с

ер
ед

ні
й 

Великобур-

луцький, 

Шевченківський, 

Дворічанський, 

Богодухівський та 

Нововодолазький 

райони 

Ізюмський та 

Харківський 

райони 

Куп’янський 

район 

Сахнов-

щинський 

та Зміївсь-

кий райони 

ни
ж

чи
й 

 
за

 с
ер

ед
ні

й 

 Дергачівський, 

Валківський та 

Золочівський 

райони 

Кегичівський, 

Краснокутський, 

Красноградський 

та Зачепилівсь-

кий райони,  

м. Харків 

Борівський 

район 

за
 ч

ин
ни

ко
м

 “
Н

ая
вн

іс
ть

 п
ри

ро
дн

их
 р

ес
ур

сі
в”

 

ни
зь

ки
й 

Печенізький  

район, 

м. Люботин 

 

Коломацький 

район 

м. Куп’янськ 

 

 

м. Чугуїв, 

м. Перво-

майський, 

м. Ізюм, 

м. Лозова 

Джерело: побудовано автором за власними розрахунками 
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Рис. Г.1.  Інтегральні оцінки інвестиційної привабливості адміністративно-

територіальних одиниць Харківської області в 2013 р. 
 

Джерело: розраховано автором  
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Додаток Д 

Інформаційне забезпечення оцінювання інвестиційної привабливості 

 регіонів України за чинниками  І. Бланка 

Таблиця Д. 1 

Загальноекономічний розвиток регіонів України у 2013 році 

Питома  
вага  

регіону у 
ВВП 

України, % 

Обсяг реалізованої 
промислової  

продукції на одну  
особу населення,  

тис. грн 

Середньо-
місячна  

заробітна  
плата, 

тис. грн  

Кількість 
промислових 
підприємств, 

тис. од. 
Регіон 

Х11 Х12 Х13 Х14 
Україна 100,00 29,78 3,27 124,97 
АР Крим 3,05 13,49 2,85 4,45 
Області 
Вінницька 2,38 15,59 2,65 3,24 
Волинська 1,35 10,48 2,58 1,59 
Дніпропетровська 10,04 65,95 3,34 9,43 
Донецька 10,83 50,61 3,76 9,85 
Житомирська 1,69 12,97 2,56 3,34 
Закарпатська 1,41 7,99 2,55 2,42 
Запорізька 3,57 44,08 3,14 4,66 
Івано-Франківська 2,18 15,93 2,68 3,01 
Київська 4,53 32,40 3,35 5,77 
Кіровоградська 1,66 18,42 2,61 2,11 
Луганська 3,62 32,32 3,34 4,83 
Львівська 4,16 13,63 2,79 7,14 
Миколаївська 2,10 19,33 3,09 3,74 
Одеська 4,58 12,45 2,95 5,86 
Полтавська 3,84 48,85 2,99 3,19 
Рівненська 1,45 13,56 2,84 2,16 
Сумська 1,76 21,05 2,70 2,11 
Тернопільська 1,19 7,56 2,36 2,18 
Харківська 5,60 28,50 2,98 9,28 
Херсонська 1,36 10,12 2,46 2,39 
Хмельницька 1,74 13,39 2,64 2,95 
Черкаська 2,17 23,45 2,68 3,41 
Чернівецька 0,90 4,52 2,48 1,80 
Чернігівська 1,59 17,44 2,50 1,76 
м. Київ 20,52 73,74 5,01 20,97 
м. Севастополь 0,73 10,49 3,11 1,33 

Джерело: складено автором за [41, 176, 177] 
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Таблиця Д. 2 

Економіко-географічний розвиток виробничої інфраструктури  

регіонів України у 2013 році 

Щільність  
залізничних  

колій загального 
користування,  

(км на 1000 км 2 
території) 

Щільність  
автомобільних 
доріг з твердим 

покриттям  
(км на 1000 км 2 

території) 

Обсяг виробництва 
електроенергії на 
душу населення,  
(тис. кВт·год на  

одну особу) 

Регіон 

Х21 Х22 Х23 
Україна 36 275 3,785 
АР Крим 23 245 0,298 
Області 
Вінницька 41 339 2,334 
Волинська 30 288 0,058 
Дніпропетровська 49 287 3,217 
Донецька 60 302 5,413 
Житомирська 34 280 0,011 
Закарпатська 47 261 0,104 
Запорізька 36 251 27,378 
Івано-Франківська 36 296 5,505 
Київська 28 306 3,303 
Кіровоградська 36 252 1,608 
Луганська 41 219 2,648 
Львівська 58 376 0,788 
Миколаївська 29 195 14,336 
Одеська 31 242 0,040 
Полтавська 30 308 0,702 
Рівненська 29 252 10,681 
Сумська 30 282 0,273 
Тернопільська 41 361 0,062 
Харківська 48 299 2,588 
Херсонська 16 174 1,450 
Хмельницька 36 346 9,655 
Черкаська 28 284 1,407 
Чернівецька 51 355 1,214 
Чернігівська 27 227 0,963 
м. Київ 28 306 1,698 
м. Севастополь 23 245 0,159 

Джерело: складено автором за [41, 176, 177] 
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Таблиця Д. 3 

Демографічна ситуація в регіонах України у 2013 році 

Питома вага 
населення 

регіону  
в загальній 
чисельності 
населення 
України, % 

Питома вага 
міських  
жителів  

у загальній  
чисельності 
населення 
України, % 

Рівень  
зареєстрованого 

безробіття, 
% до економічно 

активного  
населення  

працездатного 
віку, % 

Питома вага 
зайнятого 
населення  
в загальній 
чисельності 
населення, % 

Регіон 

Х31 Х32 Х33 Х34 
Україна 100,00 68,98 7,20 60,30 
АР Крим 4,32 62,70 5,70 62,30 
Області 
Вінницька 3,57 50,38 8,40 59,60 
Волинська 2,29 52,21 7,80 59,70 
Дніпропетровська 7,25 83,58 6,50 62,10 
Донецька 9,58 90,65 7,80 60,30 
Житомирська 2,78 58,59 9,30 59,90 
Закарпатська 2,76 37,15 7,80 58,60 
Запорізька 3,91 77,09 6,60 61,30 
Івано-Франківська 3,04 43,47 7,20 55,40 
Київська 3,79 62,02 6,10 59,50 
Кіровоградська 2,18 62,56 7,90 59,50 
Луганська 4,94 86,86 6,20 59,40 
Львівська 5,58 60,90 7,10 58,80 
Миколаївська 2,57 67,94 7,40 60,60 
Одеська 5,27 66,92 5,30 59,60 
Полтавська 3,22 61,66 8,20 59,40 
Рівненська 2,55 47,77 9,40 59,60 
Сумська 2,50 68,14 7,70 60,10 
Тернопільська 2,36 44,27 9,40 56,20 
Харківська 6,03 80,46 6,40 61,50 
Херсонська 2,36 61,18 8,50 59,60 
Хмельницька 2,88 55,81 8,00 59,70 
Черкаська 2,78 56,55 8,90 59,90 
Чернівецька 2,00 42,73 7,40 58,70 
Чернігівська 2,36 63,93 9,30 60,60 
м. Київ 6,28 100,00 5,20 64,90 
м. Севастополь 0,85 93,82 5,70 62,50 

Джерело: складено автором за [41, 176, 177] 
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Таблиця Д. 4 

Розвиток ринкових відносин і комерційної інфраструктури;  

рівень інвестиційного ризику та ступінь безпеки інвестиційної діяльності  

в регіонах України у 2013 році 

Середньорічна кількість 

товарних 
бірж 

іноземних  
підприємств 

кредитних 
спілок 

Відношення 
середньої  
заробітної  
плати до  

максимальної 

Рівень  
злочинності, 

випадків 
на 10 тис. 
населення 

Регіон 

Х41 Х42 Х43 Х51 Х52 
Україна 599,5 2186,0 1162,5 0,65 123,9 
АР Крим 20,5 27,0 44,5 0,57 176,3 
Області 
Вінницька 16,0 57,5 25,0 0,53 91,7 
Волинська 12,0 36,0 24,0 0,52 80,4 
Дніпропетров-
ська 66,0 181,5 59,5 0,67 152,7 
Донецька 54,0 128,0 89,0 0,75 132,0 
Житомирська 7,0 15,0 15,5 0,51 80,1 
Закарпатська 4,0 26,0 31,5 0,51 82,5 
Запорізька 25,0 26,5 45,5 0,63 170,4 
Івано-
Франківська 13,0 12,5 32,5 0,54 57,0 
Київська 9,0 26,0 23,5 0,67 101,3 
Кіровоградська 14,0 21,5 41,0 0,52 137,8 
Луганська 13,0 8,0 81,0 0,67 176,9 
Львівська 24,0 219,0 43,0 0,56 81,3 
Миколаївська 53,0 5,5 24,5 0,62 111,1 
Одеська 10,5 55,5 74,5 0,59 130,3 
Полтавська 15,5 10,5 29,0 0,60 122,2 
Рівненська 20,5 2,0 17,0 0,57 76,2 
Сумська 12,5 1,0 16,0 0,54 119,7 
Тернопільська 6,5 9,0 7,8 0,47 51,8 
Харківська 33,0 37,0 67,0 0,59 127,8 
Херсонська 23,0 1,0 22,5 0,49 139,8 
Хмельницька 18,0 0,0 36,0 0,53 71,6 
Черкаська 10,5 19,0 61,5 0,54 104,6 
Чернівецька 8,0 31,0 26,0 0,50 78,9 
Чернігівська 8,0 3,0 31,0 0,50 95,3 
м. Київ 70,0 1174,0 622,0 1,00 165,9 
м. Севастополь 7,5 3,0 5,3 0,62 206,1 

Джерело: складено автором за [41, 176, 177] 
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Додаток Е 

Гістограми розподілу вхідних показників оцінювання інвестиційної  

привабливості регіонів України 

Таблиця Е. 1 

Гістограми розподілу вхідних показників оцінювання  

привабливості ринку  

 
Назва 

Діапазони 
зміни 

Гістограма 

11Х  Валовий  
регіональний 

продукт,  
млрд грн  

11,07;  
312,55 

Histogram (Spreadsheet1 24v*28c)

Var2 = 27*50*normal(x; 56,3947; 63,5913)
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12Х  Валовий  

регіональний 
продукт  

у розрахунку 
на одну  

особу, тис. 
грн  

15,15;  
109,40 

Histogram (Spreadsheet1 24v*28c)

Var3 = 27*10*normal(x; 29,0814; 17,7968)
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13Х  Індекс  

фізичного 
обсягу ВРП,  

у цінах 
попереднього

 року, % 

95,10;  
108,90 

Histogram (Spreadsheet1 24v*28c)

Var4 = 27*2*normal(x; 101,1704; 3,8264)

92 94 96 98 100 102 104 106 108 110 112

Var4

0

1

2

3

4

5

6

7

N
o
 o

f 
o
b
s

 
Джерело: побудовано автором  
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Таблиця Е. 2 

Гістограми розподілу вхідних показників оцінювання  

ціни і якості робочої сили, зокрема, їхньої доступності  

 Назва Діапазони 
зміни Гістограма 

21Х

 

Середньо-
місячна 

номінальна  
заробітна 

плата 
 працівників, 

тис. грн  

2,36; 
5,01 

Histogram (Spreadsheet1 24v*28c)

Var5 = 27*0,5*normal(x; 2,9258; 0,534)
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22Х

 
Кількість  
зайнятого 

 населення, 
тис. осіб 

178,90; 
1968,10 

Histogram (Spreadsheet1 24v*28c)

Var6 = 27*200*normal(x; 755,7074; 411,1121)
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23Х

 
Кількість 

 відвідувань  
за зміну  

амбулаторно-
поліклінічних 

закладів у  
розрахунку на 
10 тис. насе-

лення 

174,80; 
306,20 

Histogram (Spreadsheet1 24v*28c)

Var7 = 27*20*normal(x; 226,7593; 34,6426)
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Х24 Кількість  

студентів  
вищих  

навчальних 
закладів  

І–ІV рівнів ак-
редитації у 

розрахунку на 
10 тис.  

населення 

191; 
1582 

Histogram (Spreadsheet1 10v*27c)

Var8 = 27*200*normal(x; 396,7778; 266,6071)

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800

Var8

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

N
o

 o
f 
o

b
s

 
Джерело: побудовано автором  
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Таблиця Е. 3 

Гістограми розподілу вхідних показників оцінювання  

наявності необхідної інфраструктури  

 Назва 
Діапазони 

зміни 
Гістограма 

31Х  Виробництво 
електро-
енергії, 

млн  кВт год 

21; 
50355 

Histogram (Spreadsheet1 24v*28c)

Var8 = 27*200*normal(x; 396,7778; 266,6071)
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32Х  Щільність ав-

томобільних 
доріг  

загального 
користування 

з твердим  
покриттям, 
км на 1000 

км² території 

174; 
376 

Histogram (Spreadsheet1 24v*28c)

Var10 = 27*20*normal(x; 280,6667; 49,7115)
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34Х  Щільність 

залізничних 
колій 

 загального 
користування 
(км на 1000 

км²  
території) 

16; 
60 

Histogram (Spreadsheet1 24v*28c)

NewVar2 = 27*5*normal(x; 35,7778; 10,8107)
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Джерело: побудовано автором  
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Продовження табл. Е. 3 

 Назва 
Діапазони 

зміни 
Гістограма 

36Х  Кількість  
основних  

телефонніх  
апаратів  

на 100 осіб  
населення  

13,24; 
79,15 

Histogram (Spreadsheet1 24v*28c)

NewVar4 = 27*10*normal(x; 23,4169; 13,0441)
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37Х  Кількості  

абонентів  
стільникового 

зв’язку  
на 100 осіб  
населення 

93,32; 
247,41 

Histogram (Spreadsheet1 24v*28c)

NewVar5 = 27*20*normal(x; 133,4111; 28,8797)
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38Х  Кількість  

абонентів  
мережі  

Інтернет  
на 100 осіб  
населення 

4,14; 
67,01 

Histogram (Spreadsheet1 24v*28c)

NewVar6 = 27*10*normal(x; 10,3998; 14,962)
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Джерело: побудовано автором 
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Таблиця Е. 4 

Гістограми розподілу вхідних показників оцінювання  

наявності природних ресурсів (побудовано автором) 

 Назва 
Діапазони 

зміни 
Гістограма 

41Х  Площа  
сільськогоспо-
дарських угідь 
у володінні та 
користуванні 

сільськогоспо-
дарських  

підприємств та 
господарств 

населення, на 
кінець року; 

тис. га 

0,0; 
2205,7 

Histogram (Spreadsheet1 24v*28c)

NewVar7 = 27*200*normal(x; 1347,9778; 655,3617)
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42Х  Експорт руди, 
шлаку і золи, 

тис. дол. США 

0,0; 
2516356,3 

Histogram (Spreadsheet1 24v*28c)

NewVar8 = 27*5E5*normal(x; 1,0477E5; 4,8345E5)
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43Х  Експорт палива 

мінерального; 
нафти і  

продуктів її  
перегонки, тис. 

дол. США 

0,0; 
1449282,2 

Histogram (Spreadsheet1 24v*28c)

NewVar9 = 27*2E5*normal(x; 1,0576E5; 2,8503E5)
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Джерело: побудовано автором 
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Таблиця Е. 5 

Гістограми розподілу вхідних показників оцінювання  

безпеки інвестиційної діяльності  

 Назва 
Діапазони 

зміни 
Гістограма 

51Х  Рівень  
злочинності, 
випадків на  
10 тис. осіб  
населення 

5,18; 
20,61 

Histogram (Spreadsheet1 24v*28c)
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52Х  Викиди  

забруднюючих 
речовин в  

атмосферне  
повітря від  

стаціонарних та 
пересувних 

джерел  
забруднення, 

 т / км2 

2,40; 
309,60 

Histogram (Spreadsheet1 24v*28c)
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53Х  Утворення  

відходів,  
т / км2 

0,00; 
16,00 

Histogram (Spreadsheet1 24v*28c)
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Джерело: побудовано автором 
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Додаток Ж 

Вікно Membership Function Editor для задання термів функції належності 

вхідних показників, що формують чинники (проміжні змінні) оцінювання  

інвестиційної привабливості регіонів України 

Таблиця Ж. 1 

Функції належності вхідних показників, що формують чинник “Ціна і 

якість робочої сили, зокрема, їхня доступність”  

Вхідні показники (INPUT) 
Назва Позначення 

Функція належності 

1 2 3 
Середньомісячна 

номінальна  
заробітна плата 
працівників, грн  

ZP 
( 21Х ) 

 
Кількість  
зайнятого  
населення,  
тис. осіб 

KZP ( 22Х ) 

 
Кількість  

відвідувань  
за зміну  

амбулаторно-
поліклінічних 

закладів на  
10 тис. населення 

KVP ( 23Х ) 
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Продовження табл. Ж. 1 

1 2 3 

Кількість  
студентів вищих 

навчальних  
закладів  

І–ІV рівнів  
акредитації на  

10 тис. населення 

SVNZ ( 24Х ) 

 
Джерело: побудовано автором 

 

Рис. Ж. 1. Функція належності проміжної змінної “Ціна і якість робочої сили” 
Джерело: побудовано автором 

 

Рис. Ж. 2. Правила нечіткої бази знань для оцінювання рівня ціни і якості 
робочої сили 

Джерело: побудовано автором 
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Рис. Ж. 3. Графічний вигляд правил нечіткої бази знань для оцінювання 

рівня ціни і якості робочої сили 

Джерело: побудовано автором 

 

 

 

Рис. Ж. 4. Графічний вигляд залежності рівня ціни і якості робочої сили від 

кількості відвідувань за зміну амбулаторно-поліклінічних закладів на 10 тис. на-

селення та кількості студентів вищих навчальних закладів на 10 тис. населення 

Джерело: побудовано автором 
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Таблиця Ж. 2 

Функції належності вхідних показників, що формують чинник  

“Наявність необхідної інфраструктури”  

Вхідні показники (INPUT) 
Назва Позначення 

Функція належності 

1 2 3 
Виробництво  

електроенергії,  
млн  кВт год 

RVE 
( 31Х ) 

 
Щільність  

автомобільних 
доріг загального 
користування з 

твердим  
покриттям,  

км на 1000 км² 
території 

TRANS ( 32Х ) 

 
Кількість  
основних  

телефонних  
апаратів у  

розрахунку  
на 100 осіб 
 населення 

TA ( 33Х )  
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Продовження табл. Ж. 2 

1 2 3 

Кількість  
абонентів  

стільникового  
зв’язку у  

розрахунку на 
100 осіб  

населення 

ASZ ( 34Х ) 

 
Кількість  

абонентів мережі 
Інтернет у  
розрахунку  
на 100 осіб  
населення 

AI 
( 35Х ) 

 
Джерело: побудовано автором 

 

 

Рис. Ж. 5. Функція належності проміжної змінної “Наявність необхідної 

інфраструктури” 

Джерело: побудовано автором 
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Рис. Ж. 6. Графічний вигляд правил нечіткої бази знань проміжної змін-

ної “Наявність необхідної інфраструктури” 

Джерело: побудовано автором 
 

 

Рис. Ж. 7. Правила нечіткої бази знань для оцінки рівня наявності  

необхідної інфраструктури в регіоні 

Джерело: побудовано автором 

 

Рис. Ж. 8. Графічний вигляд залежності рівня наявності необхідної інфра-

структури від показників: рівень виробництва електроенергії регіону та кіль-

кість абонентів стільникового зв’язку у розрахунку на 100 осіб населення 

Джерело: побудовано автором 
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Таблиця Ж. 3 

Функції належності вхідних показників, що формують чинник  

“Наявність природних ресурсів”  

Вхідні показники (INPUT) 
Назва Позначення 

Функція належності 

1 2 3 
Площа  

сільськогоспо-
дарських угідь у 

володінні та  
користуванні  

сільсько-
господарських  
підприємств та 

господарств  
населення,  

 тис. га 

PRS ( 41Х ) 

 
Експорт палива 
мінерального; 

нафти і продуктів 
її перегонки,  

тис. дол. США 

EP ( 42Х ) 

 
Експорт руди, 
шлаку і золи,  
тис. дол. США 

ER ( 43Х ) 
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Продовження табл. Ж. 3 

1 2 3 
Природно-
ресурсний  

туристичний  
потенціал 

PRTP ( 44Х ) 

 
Джерело: побудовано автором 

 

 

Рис. Ж. 9. Функція належності проміжної змінної “Наявність природних  
ресурсів” 

Джерело: побудовано автором 
 

 

Рис. Ж. 10. Графічний вигляд правил нечіткої бази знань для оцінки рівня 

наявності природних ресурсів 

Джерело: побудовано автором 
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Рис. Ж. 11. Правила нечіткої бази знань для оцінки рівня наявності  

природних ресурсів 

Джерело: побудовано автором 

 

 

Рис. Ж. 12. Графічний вигляд залежності рівня наявності природних  

ресурсів від впливових показників 

Джерело: побудовано автором 
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Таблиця Ж. 4 

Функції належності вхідних показників, що формують чинник  

“Безпека інвестиційної діяльності”  

Вхідні показники (INPUT) 
Назва Позначення 

Функція належності 

1 2 3 
Рівень 

 злочинності, 
 випадків на  

10 тис. населення 

RZ ( 51Х ) 

 
Викиди  

забруднюючих 
речовин в  

атмосферне 
 повітря від  

стаціонарних та 
пересувних  

джерел  
забруднення, 

 т / км2 

VZR ( 52Х ) 

 
Утворення  

відходів, т / км2 
UV ( 53Х ) 
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Продовження табл. Ж. 4 

1 2 3 
Національна  

самосвідомість  
населення 

NSN 
( 54Х ) 

 
Джерело: побудовано автором 
 

 

Рис. Ж. 13. Функція належності проміжної змінної “Безпека інвестиційної 

діяльності” 

Джерело: побудовано автором 

 

Рис. Ж. 14. Графічний вигляд правил нечіткої бази знань для оцінки рівня 

безпеки інвестиційної діяльності 

Джерело: побудовано автором 
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Рис. Ж. 15. Правила нечіткої бази знань для оцінки рівня безпеки інвести-

ційної діяльності 

Джерело: побудовано автором 
 

 

 

Рис. Ж. 16. Графічний вигляд залежності рівня безпеки інвестиційної дія-

льності від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря та рівня зло-

чинності 

Джерело: побудовано автором 
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Таблиця Ж. 5 

Функції належності чинників (проміжних показників), що формують  

рівень інвестиційної привабливості регіонів України  

Вхідні показники (INPUT) 
Назва Позначення 

Функція належності 

1 2 3 
Привабливість  

ринку 
PR ( 1Х ) 

 
Вартість і 

якість робочої 
сили, зокрема 

їхня  
доступність 

VRS ( 2Х ) 

 
Наявність  
необхідної  

інфраструктури 

NNI ( 3Х ) 
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Продовження табл. Ж. 5 

1 2 3 
Наявність 
природних 

ресурсів 

NPR ( 4Х ) 

 
Безпека  

інвестиційної 
діяльності 

BID ( 5Х ) 

 
Джерело: побудовано автором 

 

 

Рис. Ж. 17. Функція належності вихідної змінної “Інвестиційна привабли-

вість регіону” 

Джерело: побудовано автором 
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Додаток З 

Візуалізація нечіткого логічного виводу в Rule Viewer в системі оцінювання 

інвестиційної привабливості регіонів України 

Таблиця З. 1 

Логічне виведення INVPR на основі фактичних даних за регіонами Украї-

ни (нечітка система моделювання Region1.fis, алгоритм Мамдані,  

дефазифікація за методом центру тяжіння)  

Регіон Логічне виведення значення INVPR 

АР Крим 

 

Вінницька 
область 
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Продовження табл. З. 1 

Регіон Логічне виведення значення INVPR 

Волинська  
область 

 

Дніпропетровська  
область 

 

Донецька  
область 
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Продовження табл. З. 1 

Регіон Логічне виведення значення INVPR 

Житомирська  
область 

  

Закарпатська  
область 

 

Запорізька  
область 
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Продовження табл. З. 1 

Регіон Логічне виведення значення INVPR 

Івано-Франківська  
область 

 

Київська  
область 

 

Кіровоградська  
область 
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Продовження табл. З. 1 

Регіон Логічне виведення значення INVPR 

Луганська  
область 

 

Львівська  
область 

 

Миколаївська  
область 
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Продовження табл. З. 1 

Регіон Логічне виведення значення INVPR 

Одеська  
область 

 

Полтавська  
область 

 

Рівненська  
область 
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Продовження табл. З. 1 

Регіон Логічне виведення значення INVPR 

Сумська  
область 

 

Тернопільська  
область 

 

Харківська  
область 
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Продовження табл. З. 1 

Регіон Логічне виведення значення INVPR 

Херсонська  
область 

 

Хмельницька  
область 

 

Черкаська  
область 
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Продовження табл. З. 1 

Регіон Логічне виведення значення INVPR 

Чернівецька  
область 

 

Чернігівська  
область 

 

м. Київ 
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Продовження табл. З. 1 

Регіон Логічне виведення значення INVPR 

м. Севастополь 

 
Джерело: побудовано автором 
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