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Вступ 

• Здатність регіонів генерувати та залучати 
інвестиції, які сприяють економічному 
зростанню, ми визначаємо як певний набір 
характеристик територіальної одиниці 
(області), які бере до уваги новий та чинний 
інвестор при прийнятті рішення щодо 
інвестування на даній конкретній території 

• Інвестиційна привабливість регіону фактично 
відображає якість пакету таких характеристик, 
тоді як індекс інвестиційної привабливості 
регіонів є фактично відносною оцінкою такої 
якості.  

 

 

• ІПР – набір характеристик 
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Для чого потрібний Індекс 

• Оцінити відносну інвестиційну привабливість 
регіонів України для нових інвесторів та тих, 
хто вже працює в Україні; 

• Допомогти Уряду визначити проблеми, що 
гальмують розвиток інвестування на 
регіональному рівні; 

• Допомогти місцевій владі визначити чинники, 
що впливають на інвестиційну привабливість 
регіону (області) в порівнянні з іншими 
регіонами (областями), дію яких треба 
посилити або мінімізувати. 
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Етапи визначення рейтингу 

Визначення чинників інвестиційної привабливості:  

кількісні та якісні чинники 

Оцінка інвестиційної привабливості  

(побудова індексу інвестиційної привабливості) 

Інтерпретація оцінки:  

індекс інвестиційної привабливості як основа для 
рекомендацій в сфері економічної політики на 

регіональному та національному рівнях 
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Групи факторів впливу 

Інвестиційна 
привабливість 

Жорсткі 
фактори 

М’які 
фактори 
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Жорсткі фактори 

Жорсткі фактори – фактори, які неможливо або дуже 
складно змінити в коротко- чи середньостроковій 
перспективі (більшою мірою стосуються соціально-
економічного середовища). 

 

До них належать: 

•Географічне розташування; 

•Природні ресурси; 

•Робоча сила; 

•R&D потенціал; 

•Споживчий сегмент; 

•Бізнес-сегмент; 

•Інфраструктура. 
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М’які фактори 

М’які фактори – фактори, які відносно легко змінити в 
коротко- чи середньостроковій перспективі (більшою мірою 
стосуються сприйняття інвестором ділового середовища) 

 

До них належать: 

•Підтримка інвесторів місцевою владою; 

•Управління очікуваннями; 

•Успішний досвід реалізації інвестиційних проектів; 

•Адміністративні правила та процедури; 

•Правове (регуляторне) середовище; 

•Фінансові та податкові стимули 

Інститут економічних досліджень і політичних консультацій 
www.ier.com.ua  



8 

Складові дослідження 
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Опитування 

 Підприємства:  

 Понад 600 підприємств у 27 регіонах України  

 Від 15 (Севастополь) до 45 (Київ) підприємств на регіон 

 Представляють різні галузі виробництва та послуг  

 Вимога: наявність інвестицій, великий розмір підприємства  

 Метод опитування – особисте інтерв’ю за анкетою (face-to-face, 

телефон) 

 Експерти:  

 3 експерти у кожному регіоні 

 Представляють 3 групи:  

    1) ділові асоціації / регіональні центри з інвестицій та розвитку 

    2) державні органи (інвестиційні відділи) 

    3) інвестиційні / консалтингові компанії 

 Метод опитування - особисте інтерв’ю за анкетою через CATI 
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Рейтинг: складові 

Загальний рейтинг 

Рейтинг за окремими 
групами факторів 

(жорстких» чи «м’яких») 

Рейтинг за окремим 
фактором в межах певної 

групи 
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Застереження 

1. Оцінка інвестором тієї чи іншої території для 

інвестування є фактично його очікуванням отримати 
можливість здійснювати виробничо-комерційну діяльність, 
яка характеризується прийнятним рівнем ризику та 
дохідності (прибутковості). 

2. Рішення щодо конкретних інвестиційних проектів 
визначається трьома основними чинниками, а саме:  

• Стратегія (мета) компанії (інвестора); 

• Специфіка галузі (сектору) інвестування; 

• Розміри компанії інвестора. 

3. Індекс розраховувався до розгортання політичної кризи.  
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12 Рейтинг інвестиційної 
привабливості регіонів 

Загальний рейтинг 
Рейтинг за жорсткими 

факторами 
Рейтинг за м'якими 

факторами 

1 Львівська Харківська Львівська 

2 Івано-Франківська Дніпропетровська Івано-Франківська  

3 Одеська Одеська Волинська 

25 Херсонська  м. Севастополь Кіровоградська 

26 Чернівецька Чернівецька АР Крим 

27 АР Крим Закарпатська Донецька 
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13 Розподіл регіонів за 
групами факторів 
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14 Порівняння з попереднім 
роком 
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15 Сильні та слабкі сторони 
інвестиційного середовища 

Сильні сторони Слабкі сторони 

Природні ресурси Корупція 

Близькість до кордону Тиск на бізнес з боку влади 

Кваліфіковані кадри Низька якість інфраструктури 

Розвинена інфраструктура Політична нестабільність 
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Основні проблеми 

• Якість інфраструктури; 

• Виділення земельних ділянок та їх оформлення;  

• Державні закупівлі; 

• Ефективність судової системи; 

• Отримання дозволів/ліцензій; 

• Оперативність та повнота інформування про рішення 

органів влади 
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Висновки 

• Запорукою покращення інвестиційного 
середовища є злагоджена робота різних гілок 
влади (як горизонтальна, так і вертикальна 
взаємодія). 

 

• Покращення інвестиційного середовища 
регіонів перебуває, в першу чергу, в 
інституційній площині. 

 

• Процес децентралізації супроводжуватиметься 
також і збільшенням відповідальності. 
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Дякую! 

 

Контактна інформація: 

Інститут економічної політики та політичних 
консультацій 

www.ier.com.ua 

institute@ier.kiev.ua 

Вул. Рейтарська 8/5-А, Київ 01030, Україна  

Тел. +38-044-278-6360  

Факс +38-044-278-6336 
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