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КОНЦЕПЦІЯ ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ

Анотація. У статті досліджено розмаїття наукових поглядів щодо сутності інвестиційного потенціалу. Надано ав-
торське визначення категорії «інвестиційний потенціал регіону» з урахуванням моделі його інвестиційної поведінки 
і спрямованості на сталий розвиток. Окреслено часткові потенціали регіону, які найбільш досліджені та впливово вза-
ємодіють з інвестиційним потенціалом. Визначено його основні елементи: джерела формування інвестиційного по-
тенціалу; фактори впливу; суб'єкти економіки, що мають ресурси, та об'єкти розміщення інвестиційного потенціалу. 
Обґрунтовано концептуальний підхід до формування інвестиційного потенціалу регіону для обґрунтування доцільності 
реалізації інвестиційного рішення. 
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Вступ та постановка проблеми. Просторова поля-
ризація розвитку регіональних виробництв, що розкрита 
в класичних і сучасних теоретичних школах регіональної 
економіки, визначає високу поляризацію соціально-еко-
номічної розвиненості територій. Компенсаторні впли-
ви можливі як за допомогою інструментарію державної 
влади, так і на основі використання приватного капіталу. 
Одним із рішень проблеми зниження просторової поляри-
зації є розвиток інвестиційних потенціалів регіонів.

В основі цієї ідеї – факт того, що розвиток інвести-
ційних потенціалів розкривається через благополуччя 
підприємницької активності на території, що призводить 
до розширення кордонів використання ресурсного, со-
ціального, виробничого потенціалів регіону. З'являються 
можливості до розширення кордонів економічного спів-
робітництва між регіонами і на рівні держави. Таким 
чином, вирішення завдань забезпечення згладжування 
неоднорідності інвестиційних потенціалів регіону має як 
регіональне, так і міжрегіональне значення.

Залучення інвестицій в економіку регіонів є ключо-
вим завданням у сучасній економічній ситуації. Внутріш-
ні та зовнішні інвестиції завжди сприяють прискоренню 
регіонального розвитку. Обсяги інвестиційної діяльності 
та її якісний рівень забезпечують сталість економічно-
го зростання регіонів. Інвестиційна діяльність у регіоні 
передбачає оцінку можливостей території у формуванні 
інвестиційних ресурсів за рахунок внутрішніх та зовніш-
ніх джерел. Джерелом потенційних інвестицій у регіоні 
є економічний потенціал, а його чинником розвитку – ін-
вестиційний потенціал. Наявність високого інвестиційно-
го потенціалу та його ефективне використання є основою 
успішного розвитку економіки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми 
формування інвестиційного потенціалу регіону досліджу-
вали такі вчені: І.О. Бланк, В.В. Биковський, М.П. Бутко, 
В.Л. Галущак, З.В. Герасимчук, В.В. Гомольська, І.В. Гриши-
на, А.М. Дирдонова, А.Ю. Жулавський, П.С. Каплун, Н.І. Клі-
мова, В.Ю. Катасонов, С.В. Леонов, Н.П. Мешко, П.І. Мірош-
ниченко, І.І. Ройзман, С.К. Рясков, В.Л. Смєсова, В.Р. Ткачук, 
Ф.С. Тумусов, Г.В. Хомкалов, Б.О. Чуб, О.Г. Шахназаров, 
О.В. Шкарупа, Т.О. Щербакова та ін. Проте, незважаючи на 

значну кількість досліджень у цій сфері, не існує єдиного 
підходу до розуміння структурно-логічної сутності категорії 
інвестиційного потенціалу регіону, теоретичних основ його 
формування й ефективного використання.

Метою даної роботи є узагальнення найбільш по-
ширених наукових підходів до розуміння інвестиційного 
потенціалу регіону, виявлення його сутнісних характерис-
тик та обґрунтування концепції формування.

Результати дослідження. Дослідження інвестицій-
ного потенціалу з’являються у період найбільшого спаду 
в економічному розвитку і зростання дефіциту інвести-
ційних коштів у країнах Заходу. Інвестиційний потенціал 
ототожнюється з процесом накопичення ресурсів для ін-
вестування. Поняття «інвестиційний потенціал» у працях 
даного періоду трактувалося як «упорядкована маса фі-
нансових, технічних та кадрових ресурсів, що спрямовані 
в економіку і забезпечують розширення її можливостей 
вирішувати проблеми соціального розвитку» [1].

На початку 80-х років ХХ ст. простежується наступний 
етап у дослідженнях інвестиційного потенціалу. Науковці 
приходять до висновку, що визначальним є «не кількість 
накопичених інвестиційних ресурсів, а якість та спрямова-
ність використання цих засобів, на які чинять вплив чис-
ленні фактори функціонування і розвитку національної 
економіки» [2, с. 27]. Таким чином, під категорією «інвести-
ційний потенціал» почали розуміти здатність економічної 
системи та її окремих суб’єктів освоїти ці ресурси, тобто 
відбулося розширення поняття інвестиційного потенціалу 
від його формування до безпосередньої реалізації [2, с. 27].

У сучасній економічній теорії інвестиційний потен-
ціал території є важливим складником її економічного 
потенціалу. Існують різні точки зору щодо визначення 
поняття «інвестиційного потенціалу регіону», факторів 
його формування та методів оцінки. Систематизуємо вже 
наявні визначення поняття «інвестиційний потенціал» 
та окреслимо авторське бачення наукових підходів до 
розуміння сутності поняття (табл. 1). У результаті уза-
гальнення найбільш поширених наукових підходів до ро-
зуміння сутності поняття «інвестиційний потенціал регіо-
ну» встановлено, що ця категорія досліджується на основі 
трьох підходів:
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1) інвестиційний потенціал регіону розуміється як 
сукупність об’єктивних передумов (економічних, соціаль-
них, природно-географічних тощо), необхідних для здій-
снення інвестиційної діяльності в регіоні;

2) інвестиційний потенціал регіону досліджується як 
сукупність інвестиційних ресурсів і факторів виробництва, 
необхідних для здійснення інвестиційної діяльності в регіоні;

3) інвестиційний потенціал регіону розглядається як 
сукупна можливість формувати внутрішні й залучати зо-
внішні інвестиційні ресурси з урахуванням природних, 
економічних і соціальних умов даного регіону [3, с. 68].

Інвестиційний потенціал регіону як сукупність 
об’єктивних передумов (економічних, соціальних, природ-

но-географічних тощо), необхідних для здійснення інвести-
ційної діяльності в регіоні, розглядається у наукових роботах 
Я.І. Єлейко, О.І. Єлейко, К.С. Раєвського, А.О. Єпіфанова. 
Інвестиційний потенціал регіону, на думку А.О. Єпіфанова 
[4], складається з окремих потенціалів, а саме: ресурсно-си-
ровинного; виробничого; споживацького; інфраструктурно-
го; інтелектуального; інноваційного; комерційного.

У наукових працях С.В. Зенченко, Л.В. Ключника, 
Ф.П. Ткачика, П.І. Мірошниченко, С.А. Сафіулліна інвес-
тиційний потенціал регіону розглядається як сукупність ін-
вестиційних ресурсів і факторів виробництва (фінансових, 
природних, трудових, основного капіталу тощо), необхід-
них для здійснення інвестиційної діяльності в регіоні. 

Таблиця 1
Визначення категорії «інвестиційний потенціал регіону»

Підхід Автор Зміст визначення
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Сума об'єктивних передумов щодо інвестицій, які залежать як від наявності  
і різноманітності сфер та об'єктів інвестування, так і від їх основних економічних 
характеристик.

Я.І. Єлейко, 
О.І. Єлейко, 
К.С. Раєвський [5]

Сукупність об’єктивних економічних, соціальних і природно-географічних 
властивостей регіону, що мають високу значимість для залучення інвестицій  
в основний капітал.
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П.І. Мірошниченко 
[6, с. 8]

Сукупність інвестиційних ресурсів суб'єктів господарської діяльності, що формують 
комплексну базу відтворення господарчої і соціальної сфер діяльності регіону  
на інноваційній основі для забезпечення стійкого економічного зростання.

Л.В. Ключник [7] 
Сукупна можливість власних і залучених у регіон фінансових ресурсів 
забезпечувати інвестиційну діяльність для отримання прибутку в цілях і масштабах, 
визначених економічною політикою регіону.

Ф.П. Ткачик [8]

Сукупність наявних і таких, які можуть бути мобілізовані, основних джерел, 
засобів, елементів потенціалу цілісної економічної системи, що використовуються і 
можуть бути використані для забезпечення ефективної інвестиційної діяльності  
й соціально-економічного прогресу на регіональному рівні.

С.А. Сафіуллін [9]
Комплекс інвестиційних можливостей економіки, який формується шляхом інтеграції 
та синергії інфраструктурного, ресурсного та макроекономічного потенціалів регіону 
й обмежений у використанні рівнем інвестиційних ризиків та інвестиційних бар’єрів.

А. Бистряков [3] Впорядкована певним чином сукупність інвестиційних ресурсів, яка дає змогу 
досягти ефекту синергізму під час їх використання.
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Сукупність матеріальних, нематеріальних, фінансових і інших інвестиційних ресурсів, 
що використовуються для відтворення й розвитку суб’єктів економічної діяльності  
на території регіону, а також ринкових, соціально-економічних, організаційно-правових 
та інших властивих регіонові факторів, що залучають або відштовхують інвесторів  
і забезпечують умови для ефективного залучення інвестиційних ресурсів.

К.П. Покатаєва [11]
Комплексна характеристика сукупної здатності економіки регіону щодо 
здійснення інвестиційної діяльності в усіх сферах, що охоплює не тільки наявний 
інвестиційний капітал, а й сукупність об’єктивних передумов для інвестування.

З.В. Герасимчук [12]

Максимальні можливості регіону щодо раціонального залучення та використання 
інвестиційних ресурсів з урахуванням природно-геополі- тичних і соціально-
економічних передумов для здійснення інвестиційної діяльності з метою досягнення 
сталого розвитку регіону.

С.К. Рясков [3]

Узагальнена характеристика сукупної здатності підприємств регіону, його населення 
до інвестиційної діяльності у сформованому в певних умовах се- редовищі, кількість, 
якість і ступінь якої визначається не тільки забезпеченістю регіону бюджетом  
та обсягом капіталу підприємств і населення, збалансованістю інвестиційних товарів 
і ресурсів, а й рівнем розвитку інфраструктури регіону у своїй сукупності, що 
детермінують готовність суб’єктів інвестиційного процесу до активного відтворення 
елементів цілісного відтворювального циклу на мікро-, мезо- та макрорівнях.

Я.В. Кобушко [13]
Здатність економічної системи регіону забезпечувати формування внутрішніх і 
залучення зовнішніх інвестиційних ресурсів за умов їх ефективного використання й 
дотримання екологічних вимог.
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За ресурсним підходом інвестиційний потенціал ста-
новлять природні ресурси, населення, виробничі фонди, 
системи управління, інформація, капітал. У рамках цього 
підходу вважається, що ресурси інвестиційного потенці-
алу «утворюють засоби виробництва, призначені для ви-
робництва товарів і послуг» [14]. Інвестиційний потенціал 
у деяких працях розглядається як сукупність інвестиційних 
ресурсів, які становлять ту частку нагромадження капіталу, 
яка представлена на ринку капіталу у вигляді потенційного 
інвестиційного попиту, що має здатність та спроможність 
перетворитися на реальний попит на інвестиції, який би 
забезпечив задоволення фінансових, матеріальних та інте-
лектуальних потреб відтворення капіталу. 

Таким чином, ресурсний підхід до визначення катего-
рії інвестиційного потенціалу передбачає його розгляд як 
упорядкованої сукупності ресурсів, що призначені для дов-
гострокового вкладення з метою досягнення цілей відтво-
рення господарської діяльності в регіоні. З позицій цього 
підходу інвестиційний потенціал можна уявити як інвести-
ційний попит, він не враховує здатність економіки регіону 
прийняти та ефективно використати інвестиційні кошти. 
Отже, вимоги ринкової рівноваги до відповідності попиту 
та пропозиції не виконуються. Такий підхід значно звужує 
трактування інвестиційного потенціалу, оскільки потенці-
ал сам по собі включає засоби, ресурси, джерела.

Інвестиційний потенціал регіону як сукупна можли-
вість формувати внутрішні та залучати зовнішні інвести-
ційні ресурси з урахуванням природних, економічних і со-
ціальних умов певного регіону розглядається у наукових 
працях С.В. Іванова, К.П. Покатаєвої, З.В. Герасимчук, 
С.К. Ряскова, Я.В. Кобушко. На нашу думку, саме цей на-
уковий підхід найбільш повно відображає сутність кате-
горії «інвестиційний потенціал регіону». Згідно з ним, під 
інвестиційним потенціалом регіону розуміють здатність 
економічної системи регіону забезпечити формування 
внутрішніх і залучення зовнішніх інвестиційних ресурсів 
та умов їх ефективного використання за дотримання ви-
мог сталого розвитку.

Узагальнення наукових поглядів учених-економістів 
[4; 10–14] щодо сутності поняття «інвестиційний потен-
ціал регіону» дають змогу як змістовне його наповнення 
розглядати системну єдність забезпечення процесів фор-
мування та ефективного використання власних і залуче-
них інвестиційних ресурсів, що зумовлена природними, 
економічними і соціальними умовами певного регіону 
та моделлю його інвестиційної поведінки і спрямована на 
його сталий розвиток.

Автор розглядає як складники інвестиційного потенціалу:
1) природно-ресурсний – це сукупність накопичених за-

пасів природно-сировинних і матеріальних ресурсів і умов 
території, яка має можливість забезпечити інвестиційний 
відтворювальний процес, відпочинок і рекреацію у регіоні;

2) виробничий – це сукупний результат господарської 
діяльності населення в регіоні та визначається загальним 
обсягом виробництва продукції промисловості, сільсько-
го і лісового господарства, будівництва та наданих послуг;

3) інноваційний – це рівень розвитку наукових знань 
і ступінь упровадження у виробничо-господарські та со-
ціально-економічні процеси досягнень науково-технічно-
го прогресу;

4) соціально-трудовий – це сукупність кількісно-
якісних характеристик населення, здатного до праці 
та соціальних умов, що дають змогу формувати, розвива-
ти та ефективно реалізувати трудові можливості населен-
ня на основі зайнятості в економіці регіону;

5) інфраструктурний – це економіко-географічне положен-
ня регіону, його інженерно-інфраструктурне облаштування;

6) фінансовий – це можливий обсяг грошового капіта-
лу, який може бути використаний регіоном для забезпечен-
ня інвестиційного процесу. Враховує податкову базу, при-
бутковість підприємств та якість регіонального бюджету.

Інвестиційний потенціал регіону є динамічною ка-
тегорією: його формування, стан і ступінь використання 
значною мірою визначаються як ендогенними чинни-
ками впливу, зумовленими розвитком і рівнем ефектив-
ності використання інших часткових потенціалів регіо-
ну – фінансового, виробничого, природно-ресурсного, 
інфраструктурного, споживчого, інноваційного, трудо-
вого, управлінського тощо, що, власне, й зумовлює до-
цільність розгляду інвестиційного потенціалу у тісному 
взаємозв’язку з ними, оскільки ігнорування останнього 
(тобто розгляд тільки з позицій ресурсного підходу) озна-
чатиме розуміння інвестиційного потенціалу лише як 
сукупності фінансових ресурсів для здійснення інвести-
ційної діяльності, так і екзогенними чинниками, зумовле-
ними станом і характеристиками макросередовища, в яко-
му функціонує регіон (рис. 1).

Інвестиційний потенціал регіону характеризує його 
здатність генерувати ресурси, а також ефективно і раці-
онально використовувати їх на цілі, передбачені інвес-
тиційною стратегією розвитку. Таким чином, сукупність 
взаємопов'язаних властивостей, які характеризують 
сутність інвестиційного потенціалу території, полягає 
у здатності виробляти і мобілізувати внутрішні ресурси 
і резерви території; здатності акумулювати і залучати фі-
нансово-кредитні та інвестиційні ресурси ззовні; здатнос-
ті трансформувати ресурси і заощадження в інвестиції.

Інвестиційний потенціал регіону – це складне комп-
лексне поняття, для характеристики якого необхідно роз-
глянути складові його елементи. Такими елементами є:

1. Джерела формування інвестиційного потенціалу:
- внутрішні джерела – ресурси, які створюються 

самим регіоном і резерви, що мобілізуються;
- зовнішні джерела – ресурси, які залучені поза 

межами регіону (міжрегіональні, державні, міжнародні);
- змішані джерела, які об'єднують перші дві групи.
2. Фактори, що впливають на інвестиційний потенціал.
До них віднесено: природно-ресурсні, виробничі, 

фінансові, податкові, бюджетні, кредитні, інвестиційні, 
інноваційні, інфраструктурні, кадрові, споживчі. Вони 
взаємопов'язані між собою, доповнюють і взаємодіють 
один з одним, у різному ступені впливаючи на формуван-
ня інвестиційного потенціалу.

3. Суб'єкти економіки, які мають певні фінансові ресурси 
(держава, господарюючі суб'єкти, зовнішні інвестори і кре-
дитори), які за певних умов і за допомогою відповідного 
механізму можуть трансформуватися в інвестиційні ресурси 
для вкладення у проекти й об'єкти виходячи з реалізованої 
інвестиційної стратегії. Такими власниками фінансових ре-
сурсів виступають: бюджетна система, підприємства і ор-
ганізації, регіональна фінансово-кредитна та інвестиційна 
системи, домогосподарства і громадяни, учасники профе-
сійного ринку цінних паперів, зовнішні інвестори.

4. Об'єкти, для інвестування в які формується інвести-
ційний потенціал, включають: сферу реальної економіки, 
фінансову сферу, інноваційну сферу.

Найбільш важливою категорією, пов’язаною з інвес-
тиційним потенціалом, є інвестиційна привабливість те-
риторії. Інвестиційна привабливість регіону являє собою 
сукупність різноманітних об’єктивних ознак, засобів, 
можливостей та обмежень, які зумовлюють інтенсивність 
залучення інвестицій в основний капітал регіону, і фор-
мується двома комплексними факторами: інвестиційним 
потенціалом регіону та інвестиційними ризиками.
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Категорії інвестиційного потенціалу та інвестицій-
ної привабливості є принципово різними. Інвестиційний 
потенціал є інтегральним показником можливості та го-
товності ініціатора інвестицій (суб’єкта дослідження) до 
здійснення інвестицій. Інвестиційна привабливість – це 
інтегральний показник доцільності інвестування економіч-
них агентів у об’єкт інвестування (об’єкт дослідження).

Хоча наведене визначення цілісно й у концентровано-
му вигляді передає сутність пропонованого нами підходу 
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до розуміння поняття «інвестиційний потенціал регіону», 
доповнимо подане визначення графічною інтерпретацією 
(рис. 2) та пояснимо окремі аспекти.

З представленої схеми слідує, що кругообіг основних 
стадій забезпечення інвестиційного потенціалу регіону 
(«формування – використання» інвестиційних ресурсів) 
відбувається за умов наявності у регіону інвестиційної 
привабливості, що є мотивом його здійснення і формує 
модель інвестиційної поведінки.
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Відповідно до наукових поглядів [15], модель інвес-
тиційної поведінки характеризує теоретичну концепцію 
системи мотивації суб’єктів інвестиційної діяльності, що 
спонукає їх до здійснення інвестиційної діяльності на всіх 
її етапах та у всіх її формах. Ми погоджуємося із запро-
понованим у зазначеній праці спектром спонукальних 
мотивів – економічних і неекономічних, а також чинни-
ків зовнішнього середовища регіону, які є теоретичним 
обґрунтуванням моделі його інвестиційної поведінки 
і впливають як на окремі її елементи, зокрема на моти-
вацію накопичення інвестиційних ресурсів, використання 
накопиченого капіталу в інвестиційному процесі та вибо-
ру напрямів і форм інвестування, так і на ступінь інвести-
ційної активності суб’єкта господарювання, але вважаємо 
за необхідне для обґрунтування інвестиційних рішень ви-
користовувати комплексну оцінку рівня та ефективності 
використання інвестиційного потенціалу регіону, яка та-
кож має чинити вплив на мотивацію здійснення інвести-
ційної діяльності.

Висновки. Беручи до уваги все вищесказане, пропо-
нуємо розглядати формування інвестиційного потенціалу 
регіону як процес реалізації заходів щодо створення су-
купності організаційно-економічних умов для здійснення 
інвестиційної діяльності, формування та використання 
власних і залучених інвестиційних ресурсів та оцінюван-
ня рівня інвестиційного потенціалу з метою обґрунтуван-
ня доцільності реалізації інвестиційного рішення.

Пошук шляхів підвищення рівня інвестиційного по-
тенціалу регіону передбачає дослідження критеріїв при-
йняття інвестиційних рішень, під якими слід розуміти 
певні умови інвестиційного середовища. Визначення та-
ких умов передбачає багаторівневий підхід, що враховує 
привабливість зовнішнього та внутрішнього середовища. 
Завдяки активізації інвестиційної діяльності відбувається 
розвиток галузей і регіонів, що сприяє розширенню від-
творювання виробничих сил, зростанню національного 
багатства, підвищенню ефективності економіки і рівня 
життя населення, забезпечуючи підвищення його якості. 
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КОНЦЕПЦИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА
Аннотация. В статье исследовано разнообразие научных взглядов на сущность инвестиционного потенциала. 

Предоставлено авторское определение категории «инвестиционный потенциал региона» на основе модели его инвес-
тиционного поведения и направленности на устойчивое развитие. Определены частичные потенциалы региона, кото-
рые наиболее исследованы и взаимодействуют с инвестиционным потенциалом. Определены его основные элементы:  
источники формирования инвестиционного потенциала; факторы влияния; субъекты экономики, которые имеют ресур-
сы, и объекты размещения инвестиционного потенциала. Обоснован концептуальный подход к формированию инвес-
тиционного потенциала региона для обоснования целесообразности реализации инвестиционного решения.

Ключевые слова: инвестиционный потенциал региона, инвестиционный процесс, инвестиционные ресурсы, 
инвес тиционная привлекательность, структурно-видовой подход.

CONCEPT OF FORMATION OF THE REGION'S INVESTMENT POTENTIAL
Summary. The article explores the diversity of scientific views on the essence of investment potential. The author's definition 

of the category "investment potential of the region" is given on the basis of the model of its investment behavior and orientation to 
sustainable development. Partial potentials of the region that are most explored and interact with the investment potential are identi-
fied. Its main elements are determined: sources of investment potential formation; factors of influence; subjects of the economy that 
have the resources and facilities for allocating investment potential. The conceptual approach to the formation of the investment 
potential of the region with the purpose of justifying the feasibility of implementing the investment decision is justified.

Key words: investment potential of the region, investment process, investment resources, investment attractiveness, struc-
tural-specific approach.


