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Сучасний стан економіки України передбачає рішення актуальної 
проблеми зниження рівня регіональних диспропорцій з метою покращення 
якості життя населення країни та забезпечення поступового економічного 
розвитку. Вирішення цього питання є об’єктом економічної, фінансово-
кредитної та інвестиційної політики держави. Очевидно, що в умовах 
розвитку української економіки важливого значення набуває побудова 
ефективної регіональної політики, спрямованої на забезпечення високого 
рівня інвестиційної привабливості територій.  

Інвестиційна привабливість регіону – складна економічна сентенція, на 
основі якої формується спроможність регіону бути об’єктом залучення 
капіталу. Для квантифікації результатів проведеного дослідження виникає 
потреба визначення рівня привабливості регіону для інвестора. І хоча у цій 
площині існує багато напрацювань, на сьогодні відсутня уніфікована 
методика оцінки інвестиційної привабливості регіону.  

Відомі методики з урахуванням спільних рис та особливостей 
застосування можна об’єднати у три групи [1, с. 133-134]. До першої групи 
належать методики, що ґрунтуються на експертних оцінках. Друга група – 
методики, що базуються на статистичній інформації. Третя група об’єднує 
методики, які засновані на експертно-статистичних розрахунках.  

На думку інших дослідників [2, с.17], сучасні методики оцінки 
інвестиційної привабливості регіону мають дві специфічні риси: методи 
обробки даних, система показників. За методами обробки даних можна 
виділити два підходи до оцінки інвестиційної привабливості: 
описовотворчий та рейтинговий. Описово-творчий підхід полягає в описі 
абсолютних показників розвитку регіону. Натомість, рейтинговий підхід 
полягає в аналізі різних аспектів розвитку регіону, формуванні на їхній 
основі аналітичних показників, подальшому об’єднанню їх у синтетичні 
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показники та формуванні узагальнюючого інтегрального показника.  
У роботі [3] пропонується фактори, що впливають на інвестиційну 

привабливість регіону, які вимірюють стимуляторами та дестимуляторами.  
На основі розрахованих часткових коефіцієнтів розраховується 

груповий показник: 

                                            ..іКгр =
n
K  ,                                                   (1) 

де  .і.Кгр  – середній показник j-ї групи і-го регіону, 

К  – сума коефіцієнтів-стимуляторів і дестимуляторів по j-ї групі  
            і-го регіону, 
n – кількість показників j-ї групи.   

 
Цей метод дозволяє відстежити слабкі позиції регіонів.  
Безумовно, проведене дослідження не відображає всього різноманіття 

підходів до оцінки інвестиційної привабливості регіонів, однак очевидно, що 
робота з макроекономічною статистикою має більші переваги порівняно з 
проведенням опитувань. Важливим результатом здійснення оцінки повинно 
бути інформування місцевих органів управління стосовно «проблемних 
місць» з метою їхнього подолання. 
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Сучасна практика фінансування регіональної інфраструктури вказує на 
її незадовільний стан та, характеризується низькою якістю наданих 
населенню послуг, високим ступенем спрацювання основних засобів, 
неефективністю управління об’єктами. Відтак, виникає потреба в 


