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У статті розглянуто питання, пов’язані з методикою визначення інвестиційної привабливості підпри-
ємств регіонів України в умовах глобалізації. Розкрито дискусійні моменти, пов’язані з конкретизацією 
категорій інвестиційного клімату підприємства регіону та інвестиційної привабливості підприємства. 
Визначено низку чинників, від яких залежить оцінка інвестиційного рейтингу підприємства.

Ключові слова: підприємство, інвестиції, рейтинг інвестиційної привабливості, інвестиційна ефек-
тивність, інвестиційний клімат, регіон.

В статье рассмотрены вопросы, связанные с методикой определения инвестиционной привлекатель-
ности предприятий регионов Украины в условиях глобализации. Раскрыты дискуссионные моменты, свя-
занные с конкретизацией категорий инвестиционного климата предприятия региона и инвестиционной 
привлекательности предприятия. Определен ряд факторов, от которых зависит оценка инвестицион-
ного рейтинга предприятия.

Ключевые слова: предприятие, инвестиции, рейтинг инвестиционной привлекательности, инвести-
ционная эффективность, инвестиционный климат, регион.

The article deals with issues related to the method of determining investment attractiveness of regions of Ukraine 
under globalization. Solved discussion points related to the specification of the categories of enterprise investment 
climate of the region and investment attractiveness. Identified the number of factors that affects the investment 
grade rating of region. 
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Постановка проблеми у загальному 
вигляді та її зв’язок із важливими науковими 
чи практичними завданнями. на сучасному 
етапі економічного розвитку суспільство опи-
нилося у складному становищі: майже всі кра-
їни світу і регіони зокрема незалежно від свого 
соціально-економічного розвитку змушені при-
ймати рішення щодо залучення фінансових 
ресурсів у вигляді інвестицій для зміцнення 
економічної безпеки підприємств та подолання 
фінансових проблем.

вийти зі складного фінансового становища 
можна лише за допомогою усвідомлення рівня 
відповідальності за всі процеси, що відбува-
ються на підприємствах регіону, для активіза-
ції внутрішнього потенціалу. на нашу думку, це 
проявляється в комплексі заходів управління 
інвестиційною політикою, яка має активізуючий 

вплив на регіональні системи в економічному, 
соціальному та екологічному напрямах.

соціально-економічна ситуація у всіх регіонах 
україни потребує оновлення підходів до здій-
снення регіонального управління – децентралі-
зації. своєю чергою, це зумовлюється необхід-
ністю виявлення факторів, які можуть стримати 
негативні тенденції, що виникли у зв’язку з гло-
бальними економічними трансформаціями, та 
забезпечити інвестиційну привабливість регіонів 
україни на засадах їх саморозвитку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в 
яких започатковано розв’язання даної проблеми 
і на які спираються автори. теоретичним та прак-
тичним аспектам вивчення проблем, пов’язаних 
із формуванням, підвищенням рівня, методичним 
забезпеченням, дослідженням окремих аспектів 
інвестиційної привабливості підприємств регі-
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онів, присвячено наукові праці таких учених, як 
о. Феденко [1], о. кузьменко [2], с. васильченко 
[3], о. Ємець [4], х. волошинович [5] та ін.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є виявлення впливу 
основних чинників, які визначають рівень конку-
ренції і привабливості ведення бізнесу на під-
приємствах регіону.

Виклад основного матеріалу дослідження 
з повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. в умовах глобалізації економічний 
розвиток будь-якої країни тісно пов’язаний із 
підвищенням її інвестиційної привабливості для 
іноземних інвесторів.

інвестиційна привабливість підприємства 
регіону є структурним елементом регіонального 
інвестиційного клімату. інвестиційний клімат 
підприємства – це умови, які сприяють проце-
сам інвестиційної діяльності підприємства у 
конкретному регіоні або гальмують їх.

інвестиційна привабливість підприємства – 
це якісна та кількісна характеристика внутріш-
нього та зовнішнього середовища об`єкта мож-
ливого інвестування. Головна суть інвестиційної 
привабливості підприємства полягає в реаліза-
ції стратегії отримання максимального прибутку 
від вкладеного капіталу, тому нині під час роз-
робки та прийняття інвестиційних рішень іно-
земний інвестор спирається на дослідження 
конкурентоспроможності регіональної еконо-
міки, а саме звертає увагу на регіони, які є більш 
привабливими [1].

інвестиційна привабливість підприємства 
регіону – відповідність регіону основним цілям 
інвесторів, що полягають у прибутковості, без-
ризиковості і ліквідності інвестицій та рівні задо-
волення фінансових, виробничих, організацій-
них та інших вимог чи інтересів інвестора щодо 
конкретного підприємства.

висока інвестиційна привабливість підпри-
ємства регіону дає змогу залучати великі інвес-
тиції на його розвиток та гарантує отримання 
прибутку для інвесторів.

інвестиційна привабливість підприємства регі-
ону може визначатися вигідним географічним 
розташуванням, наявністю необхідних природ-
них ресурсів, дешевою та кваліфікованою робо-
чою силою, розвинутою інфраструктурою. оцінка 
інвестиційної привабливості підприємства регіону 
є найважливішим аспектом для прийняття будь-
якого інвестиційного рішення, від правильності 
якого залежать наслідки як для інвестора, так 
і для економіки регіону і країни у цілому. нині є 
чимало різних методик оцінки інвестиційної при-
вабливості підприємств регіонів.

в україні загальноприйнятої методики визна-
чення інвестиційної привабливості підприємства 
регіону немає, її розраховують різні установи та 
організації за власними підходами, що спри-
чиняє труднощі у підтвердженні об’єктивності 
оцінки. зокрема, Міністерство економічного роз-
витку і торгівлі україни щорічно розраховує рей-

тинг привабливості регіонів україни за такими 
показниками, як економічний стан регіону, роз-
виток ринкової, транспортної та фінансової інф-
раструктур [2].

у сучасних умовах під час аналізу інвестицій-
ної привабливості використовують переважно 
експертно-рейтинговий підхід, саме його у своїй 
роботі досить широко використовують такі відомі 
світові рейтингові агентства, як Standart&Poors, 
Moody’s та Fitch IBCA.

згідно з рейтингом інвестиційної привабли-
вості регіонів україни, який розробляється київ-
ським міжнародним інститутом соціології та 
інститутом економічних досліджень та політич-
них консультацій, спостерігається така тенден-
ція: у даному рейтингу подано характеристику 
тих факторів, які впливають на прийняття інвес-
тиційних рішень та визначають якість серед-
овища, в якому діють підприємства – суб’єкти 
інвестування. україна є досить неоднорідною 
країною як із точки зору географічних умов, так 
і в плані соціально-економічного розвитку. така 
географічна та соціально-економічна різнома-
нітність свідчить про значний потенціал регіо-
нів, оскільки дає змогу запропонувати різнома-
нітні «пакети» інвестиційних умов, якими може 
скористатися широке коло потенційних інвесто-
рів, адже кожний інвестор орієнтується на ціл-
ком конкретні характеристики територій, які для 
нього є визначальними (табл. 1).

таблиця 1
Рейтинг інвестиційної привабливості 

регіонів України
Область Рейтинг
львівська 1.601

івано-Франківська 1.478
одеська 1.459

вінницька 1.428
м. київ 1.419

Дніпропетровська 1.418
волинська 1.410
харківська 1.404

чернігівська 1.397
житомирська 1.385

Джерело: складено на основі [6]

Даний індекс розраховується на основі жор-
стких і м’яких факторів:

1) жорсткі фактори: природні ресурси, тру-
дові ресурси, інноваційний потенціал, геогра-
фічне розташування, споживчий сегмент, біз-
нес-сегмент, інфраструктура;

2) м’які фактори: діловий клімат, правила і 
процедури (ефективність державних органів, 
адміністративні процедури, дотримання прав 
власності, корупція, податки і збори), відкритість 
влади, діловий оптимізм, успішний досвід.

До жорстких факторів належать ті, вплив яких 
неможливо або дуже складно змінити в коротко-



ПридніПровська державна академія 
будівництва та архітектури

134 Економіка та управління підприємствами134

строковій перспективі. однак вони можуть бути 
базою для середньо- та довгострокових прогно-
зів розвитку середовища та визначати потен-
ціал регіону для реалізації інвестиційних проек-
тів. Група м’яких факторів об’єднує фактори, які 
можуть змінюватися за короткий проміжок часу 
та ставати обмеженням або перепоною для 
реалізації інвестиційних проектів [6].

такі зміни в інвестиційній привабливості 
підприємств регіонів західної україни можна 
пояснити зростанням ролі м’яких факторів, 
адже зростання таких факторів не потребує 
значних коштів і часу, переважно знаходяться 
в руках місцевої влади і громади, а отже, має 
високу мобільність і може змінитися швидко, 
покращуючи тим самим інвестиційну привабли-
вість регіону. а жорсткі фактори потребують 
постійних капіталовкладень, щоб підтримувати 
їх кількість та якість. відповідно, регіонам які 
мали переваги в таких факторах, не вдалося 
втримати свої позиції у рейтингу інвестиційній 
привабливості.

своєю чергою, західним регіонам, які не мали 
переваг у жорстких факторах, удалося підтри-
мати м’які фактори на належному рівні для під-
вищення рівня інвестиційної привабливості [3].

01 вересня 2016 р. на засіданні рейтингового 
комітету агентства «кредит-рейтинг» прийнято 
рішення про оновлення рівня інвестиційної 
привабливості міста івано-Франківська на рівні 
uaINV4+ (високий рівень інвестиційної прива-
бливості за національною шкалою). це озна-
чає, що місто характеризується високим рівнем 
привабливості для здійснення інвестицій порів-
няно з іншими об'єктами аналізу. чутливість 
вкладень до інвестиційних ризиків є низькою.

за інформацією головного управління статис-
тики, обсяг залучених із початку інвестування в 
економіку області прямих іноземних інвестицій 
(акціонерного капіталу) на 01 липня 2016 р. ста-
новив 837,2 млн. дол. сШа, що в розрахунку 
на одну особу населення становило 606,8 дол. 
у січні-червні в економіку області інвестовано 
1,3 млн. дол. сШа прямих інвестицій (акціонер-
ного капіталу) та вилучено 8,3 млн. дол. сукуп-
ний обсяг іноземного капіталу порівняно з обся-
гом інвестицій на початок 2016 р. збільшився на 
0,1% переважно за рахунок курсової різниці.

за обсягом прямих іноземних інвестицій 
івано-Франківщина посіла 10-те місце серед 
регіонів україни, за темпом росту – 17-те. інвес-
торами виступили нерезиденти з 51 країни 
світу. До п’ятірки основних країн-інвесторів, на 
які припадає 85,9% загального обсягу прямих 
інвестицій, належать кіпр, нідерланди, Польща, 
сербія, Данія.

у розвиток промисловості спрямо-
вано 632,5 млн. дол. сШа, із них най-
більше – у підприємства переробної промис-
ловості – 625,1 млн. дол. частка інвестицій, що 
вкладені у підприємства оптової та роздрібної 
торгівлі, ремонту автотранспортних засобів і 

мотоциклів, становила 11,7%; сільського, лісо-
вого та рибного господарства – 7,8%; будівель-
ної діяльності – 2,8% (рис. 1) [7].

Прямі іноземні інвестиції за основними видами економічної діяльності 
станом на 1 квітня 2016 року 

Промисловість  Інші галузі Операції з нерухомим майном 

Будівництво Сільське господарство Оптова та роздрібна торгівля 

Рис. 1. Прямі іноземні інвестиції  
за основними видами економічної діяльності 

станом на 01 квітня 2016 р.

найбільші обсяги прямих іноземних інвестицій 
зосереджені на підприємствах міст івано-Франків-
ська (461,6 млн. дол. сШа, або 55,1% загального 
обсягу інвестицій) та калуша (243,7 млн. дол., 
або 29,1%). серед районів області значна частка 
капіталу нерезидентів залучена в економіку 
калуського (3,2%), рогатинського (3,2%) та тис-
меницького (2,4%) районів.

журнал Forbes у 2015 р. розробив рейтинг 
найсприятливіших міст для бізнесу. за резуль-
татами рейтингування першу трійку посідають 
найбільші (після столиці) регіональні центри – 
одеса, львів та харків. івано-Франківськ – на 
дев’ятій позиції, а інше місто на крайньому 
заході україни – ужгород – за представленими 
балами посіло останнє, 25-те, місце (табл. 2).

у лідери рейтингу вийшла одеса, зумівши 
показати високі результати практично за всіма 
характеристиками за винятком хіба що кількості 
тяжких та особливо тяжких злочинів, рівень яких 
у цьому місті становить практично половину від 
загального рівня злочинності. 

на другу позицію піднявся львів, який є фак-
тично центром тяжіння капіталів і продуктив-
них сил усього західного регіону. трійку лідерів 
замикає харків, який опинився у прифронтовій 
зоні. це не могло не позначитися як на еконо-
міці міста, так і на загальному тривожному стані 
його жителів, які остерігаються, що військові дії 
перемістяться і в харківську область.

за результатами оновленого рейтингу агент-
ства «Євро-рейтинг» інвестиційної ефектив-
ності міст івано-Франківську підтверджено 
рейтинг ineс, що відповідає рівню «вище серед-
нього». бальна оцінка інвестиційної ефектив-
ності м. івано-Франківськ становить 180 балів.

лідерами даного дослідження стали міста 
київ (217 балів) та львів (214 балів). Під час 
складання даного рейтингу агентство «Євро-
рейтинг» досліджувало показники, які характе-
ризують як інвестиційну активність у місті, так 
і соціально-економічний ефект від залучених 
коштів (табл. 3).



Східна Європа: економіка, бізнеС та управління
випуск 4 (04) 2016

135135Економіка та управління підприємствами

таблиця 2
Рейтинг найкращих міст України  

для ведення бізнесу

Місто
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одеса 20 10 7 13 21 13
львів 21 9 8 12 19 13
харків 22 7 7 13 20 12
Дніпропетровськ 18 12 8 11 20 6
Миколаїв 18 10 4 10 14 18
черкаси 17 5 6 13 15 15
запоріжжя 10 11 5 11 20 13
хмельницький 20 7 5 9 10 18
івано-Франківськ 19 6 6 9 12 15
вінниця 19 5 6 12 14 10
рівне 12 7 6 9 14 15
чернігів 16 4 3 9 11 20
кривий ріг 13 9 4 7 15 13
тернопіль 18 5 7 7 11 13
луцьк 16 3 3 12 9 18
суми 13 6 5 9 9 19
Маріуполь 9 8 2 8 11 20
херсон 15 6 4 12 10 10
біла церква 16 3 3 10 6 19
чернівці 15 3 4 8 9 16
Дніпродзержинcьк 14 8 3 7 7 15
житомир 10 7 5 8 11 11
кременчук 9 5 2 6 9 19
кіровоград 8 4 6 7 11 9
ужгород 7 5 3 8 9 10

Джерело: складено на основі [8]

критерії, які використовувалися під час скла-
дання рейтингу:

1. капітальні інвестиції за іі квартал 2016 р., 
розрахований на душу населення в процентах 
до попереднього періоду.

2. іноземні інвестиції за іі квартал 2016 р.
3. виконані будівельні роботи за іі квартал 

2016 р. [9].
нині перед місцевою владою стоять питання 

покращення інвестиційної привабливості під-
приємств регіонів, які можна вирішити шляхом 
формування ефективних механізмів взаємодії 
влади, підприємців, інвесторів та громадськості. 
Для покращення інвестиційної привабливості 
підприємств регіону є доцільним створення на 
регіональному рівні інвестиційного сайту, який 
виступає як каталізатор для інвестиційних про-
ектів, є базою знань щодо потенціалу регіону, 
його конкретних переваг. Для його створення 
необхідно широке залучення громади до роз-

витку свого населеного пункту, збільшення ролі 
органів місцевого самоврядування у соціально-
економічному розвитку територій.

таблиця 3
Інвестиційна активність міст України

Область ІІ кв. 2016 р. БалРейтинг
вінницька ineB 188
волинська ineс 162
Дніпропетровська ineB 192
житомирська ineD 150
закарпатська ineе 128
запорізька ineD 156
івано-Франківська ineс 180
київська ineA 217
кіровоградська ineе 132
львівська ineA 214
Миколаївська ineB 197
одеська ineA 224
Полтавська ineB 191
рівненська ineF 102
сумська ineF 107
тернопільська ineе 121
харківська ineA 211
херсонська ineD 156
хмельницька ineD 144
черкаська ineD 153
чернівецька ineе 131
чернігівська ineе 131

інвестиційний сайт – це візитна картка регі-
ону, на якому показана презентація області як 
виробничого, наукового, транспортного, куль-
турного і освітнього регіону країни, це потуж-
ний інструмент для розвитку бізнесу, залучення 
інвесторів та бізнес-партнерів в інноваційні 
та інвестиційні проекти з високою продуктив-
ністю і доданою вартістю, а також створення 
привабливого інвестиційного клімату. основна 
мета – сформувати позитивний імідж регіону 
на загальноукраїнському та міжнародному рів-
нях, залучити кошти іноземних та вітчизняних 
інвесторів для інвестиційного та інноваційного 
розвитку підприємств, а також об’єднання й уні-
фікації інформації про усі наявні інвестиційні 
можливості області для встановлення швидкого 
та ефективного контакту з інвестором. 

стратегічна мета його створення – знайти, 
зацікавити і забезпечити для інвесторів необ-
хідні і рівні умови для роботи і побудувати між 
усіма учасниками інвестиційного процесу відно-
сини довіри і партнерства [9].

збільшення обсягів іноземного інвестування 
в україні можливе лише за умов підвищення її 
інвестиційної привабливості та створення меха-
нізму взаємодії іноземного інвестора й органів 
державної влади. Поліпшення інвестиційного 
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клімату потребує підвищення стабільності та 
прозорості політичної системи україни, змен-
шення рівня її корумпованості, подолання тен-
денцій криміналізації суспільства, прискорення 
процесів дерегуляції підприємницької діяль-
ності в цілому, завершення судової реформи.

вагому роль у створенні сприятливого інвес-
тиційного клімату відіграє стабільність зако-
нодавчої системи, адже держава має надійно 
забезпечувати захист прав іноземних інвесторів 
і розробити систему їх страхування від можли-
вих ризиків здійснення інвестиційної діяльності 
на території україни. особливу увагу слід приді-
лити інформаційному забезпеченню залучення 
іноземних інвестицій.

Доцільним, на нашу думку, є розробка чіткої 
державної стратегії залучення іноземних інвес-
тицій, визначення пріоритетних галузей еконо-
міки, окремих підприємств, ефективне функціо-
нування яких зумовить подальше пожвавлення 
в інших секторах. наприклад, сьогодні серед 
них в україні можна виділити аграрний сек-
тор, сферу високих технологій, іт-індустрію, 
машинобудування, нафтогазову та енергетичну 
галузі. Під час розробки інвестиційної стратегії 
слід ураховувати географічні і соціально-еконо-
мічні відмінності регіонів україни.

на заваді підвищенню інвестиційної спро-
можності регіонів стоїть низка проблем:

1. недостатнє інституційне забезпечення 
інвестиційної політики в регіонах та на окремих 
підприємствах. розробка інвестиційної політики 
традиційно залишається прерогативою органів 
влади центрального рівня. вагому роль у регулю-
ванні інвестиційної діяльності саме на регіональ-
ному рівні та у формуванні системи інвестування 
в регіонах і задоволенні очікувань інвесторів віді-
грають рейтинги інвестиційної привабливості під-
приємств регіонів, інвестиційні паспорти регіонів, 
інвестиційні атласи по регіонах.

2. недосконалість інструментів розкриття 
внутрішнього потенціалу підприємств регіонів. 
інституційним інструментом розкриття вну-
трішнього потенціалу підприємства регіону є 
регіональні стратегії. у чинних стратегіях регіо-
нального розвитку відсутні системний і всебіч-
ний аналіз внутрішнього потенціалу регіону та 
визначення способів його використання. у регі-
ональних стратегіях присутній аналіз окремих 
галузей та сфер діяльності, які становлять гос-
подарську основу для даного регіону, проте він 
не має стратегічної спрямованості як загалом, 
так і в контексті підвищення інвестиційної при-
вабливості регіонів зокрема. із тексту стратегії 
інвестору важко дійти висновків про можли-
вість здійснення капіталовкладень в конкретне 
підприємство.

3. Падіння обсягів залучення інвестицій уна-
слідок погіршення соціально-економічної ситу-
ації в країні і падіння інвестиційної привабли-
вості підприємств регіонів сходу україни через 
ведення бойових дій на їх території.

4. низька ефективність розподілу інвес-
тицій, низька віддача від інвестицій. із року в 
рік спостерігається концентрація капітальних 
інвестицій у галузях переробної промисловості 
та будівництва, а прямих інвестицій (акціонер-
ного капіталу) з інших країн – у галузях пере-
робної промисловості, фінансовій та страховій 
діяльності, оптовій та роздрібній торгівлі. вна-
слідок надмірного нарощування інвестиційного 
потенціалу високозатратних галузей неможливо 
добитися успіху в економічному розвитку.

Висновки з цього дослідження і перспективи 
подальших розвідок у даному напрямку. таким 
чином, усі зроблені у процесі дослідження тео-
ретичні та практичні рекомендації щодо оцінки 
інвестиційної привабливості підприємства нада-
ють можливість підвищити інвестиційний рей-
тинг підприємств. це, безумовно, дасть змогу 
створити основу для отримання підприємством 
ресурсів для свого подальшого економіко-тех-
нологічного розвитку.

виходячи з даної ситуації, постає важливе 
питання якомога більш професійної та чіткої 
оцінки підприємства з точки зору привабливості 
для інвесторів. Формування комплексної інте-
гральної оцінки інвестиційної привабливості 
може здійснюватися за різними методиками. 
основною вимогою до будь-якого методу визна-
чення рівня інвестиційної привабливості є мож-
ливість інтерпретації отриманої інформації та 
прийняття на основі визначених показників ефек-
тивності та доцільності управлінських рішень, як 
із боку інвестора щодо вкладання коштів, так і з 
боку підприємства-реципієнта щодо підвищення 
власного інвестиційного рейтингу.

Можна стверджувати, що пріоритетним 
напрямом розвитку економіки підприємств є 
залучення інвестицій у регіон. окрім того, сут-
тєвим є спроможність інфраструктури регі-
ону освоювати та ефективно використовувати 
інвестиційні кошти. у цьому сенсі важливою є 
формалізація підходів до визначення інвес-
тиційної привабливості підприємств регіону, 
оскільки його позиціювання у цьому аспекті 
дає змогу залучити потенційних інвесторів для 
виконання регіональних інвестиційних програм. 
слід зазначити, що ефективність регіональної 
інвестиційної політики залежить від стану інвес-
тиційного клімату, що впливає на інтенсивність 
інвестиційного процесу та обсяги інвестицій і 
визначає інвестиційну привабливість підпри-
ємств регіону.

Для залучення інвестицій та ефективного 
їх використання в підприємствах регіону необ-
хідно усунути основні бар’єри: фінансові, еко-
номічні, інфраструктурні, правові та корупцію. 
Для подальшого покращення інвестиційного 
клімату україни актуальним є питання вдоско-
налення правової та організаційної бази для 
підвищення дієздатності механізмів забезпе-
чення сприятливого інвестиційного клімату для 
розвитку підприємств.
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