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А Н О Т А Ц І Я 

на магістерську кваліфікаційну роботу на тему: 

«Управління інвестиційною привабливістю регіону» 
Корой Віталій Вікторович 

Актуальність теми. Потреба в гармонійному розвитку регіону, нові цілі та 
завдання регіонального управління, акцент на диференціацію ідей, потреб і 
інтересів цільових аудиторій в регіоні (пов'язаних з відвідуванням, проживанням, 
інвестуванням, веденням бізнесу, навчанням, громадською діяльністю, 
самоврядуванням). -реалізація і ін.), боротьба за ресурси, фонди і проекти, 
підвищення мобільності членів між територіальними общинами або зниження 
ступеня їх «прихильність» до того чи іншого регіону / поселенню, розвиток 
ініціатив і оновлення компетенцій співробітників регіональні влади визначають 
актуальність цього підходу.  

Метою магістерської роботи є розробка теоретичних і методологічних основ 
формування і розвитку привабливості регіонів.  

У відповідності з цією метою ставляться і вирішуються такі завдання:  
- розкрити сутність привабливості регіону та її взаємозв'язок з 

конкурентоспроможністю регіону; 
 - розробити підхід до оцінки привабливості регіонів; - провести порівняльну 

оцінку привабливості регіонів;  
- сформувати систему критеріїв привабливості регіону для економічно 

орієнтованої і соціально орієнтованої цільової аудиторії;  
- провести експертну оцінку привабливості регіону та сформувати набір 

критеріїв привабливості для різних цільових аудиторій;  
- визначити сутність та розробити підхід до вибору політики формування і 

розвитку привабливості регіонів. 
Об'єктом дослідження є процес формування та розвитку привабливості 

регіонів.  
Предметом дослідження є теоретичні, методологічні та прикладні засади 

формування, розвитку і регулювання привабливості регіонів на основі 
маркетингового підходу.  

Методи дослідження. Теоретичною і методологічною основою кандидатської 
дисертації є роботи вітчизняних і зарубіжних вчених з проблем формування, 
розвиток і регулювання привабливості регіонів. 

 Інформаційною базою дослідження стали законодавчі та нормативні акти, 
статистичні матеріали, наукові праці вітчизняних і зарубіжних вчених; електронні 
ресурси глобальної інформаційної мережі Інтернет; результати експертних оцінок, 
аналітичних розрахунків автора, виконаних в процесі дослідження.  

Магістерська кваліфікаційна робота містить: основна частина – 102 стор.; 
таблиць –21; рисунків –6; літературних джерел –83. 

Ключові слова: привабливість регіонів, конкурентоспроможність регіонів, 
маркетинговий підхід, цільові аудиторії, методи оцінки привабливості регіонів, 
критерії оцінки привабливості регіонів, регіональна політика привабливості, 
маркетингові інструменти підвищення привабливості тощо. 
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S U M M A R Y 
Master's qualification work on the topic: 

"Management of investment attractiveness of the region" 
Koroi Vitaliy Viktorovych 

Actuality of theme. The need for harmonious development of the region, new 
goals and objectives of regional governance, emphasis on differentiation of ideas, needs 
and interests of target audiences in the region (related to visiting, living, investing, doing 
business, studying, community service, self-government). -implementation, etc.), struggle 
for resources, funds and projects, increasing the mobility of members between territorial 
communities or reducing their "commitment" to a region / settlement, development of 
initiatives and renewal of staff competencies, regional authorities determine the relevance 
of this approach.  

The purpose of the master's work is to develop theoretical and methodological 
foundations for the formation and development of the attractiveness of regions. 

 In accordance with this purpose, the following tasks are set and solved:  
- to reveal the essence of the region's attractiveness and its relationship with the 

region's competitiveness;  
- develop an approach to assessing the attractiveness of regions; 
 - to conduct a comparative assessment of the attractiveness of the regions;  
- to form a system of criteria for the attractiveness of the region for 

economically oriented and socially oriented target audience;  
- to conduct an expert assessment of the attractiveness of the region and to form 

a set of attractiveness criteria for different target audiences; 
 - to define the essence and develop an approach to the choice of policy of 

formation and development of attractiveness of regions.  
The object of research is the process of formation and development of 

attractiveness of regions.  
The subject of research is the theoretical, methodological and applied principles 

of formation, development and regulation of the attractiveness of regions on the basis of a 
marketing approach.  

Research methods. The theoretical and methodological basis of the candidate's 
dissertation are the works of domestic and foreign scientists on the problems of 
formation, development and regulation of the attractiveness of regions. Legislation and 
regulations, statistical materials, scientific works of domestic and foreign scientists 
became the information base of the research; electronic resources of the global 
information network Internet; the results of expert evaluations, analytical calculations of 
the author, performed in the research process.  

Master's qualification work contains: the main part - 102 pages; tables –23; 
drawings -12; literary sources -83. 

Key words: regional attraction, regional competitiveness, marketing approach, 
target audiences, methods of regional attraction assessment, criteria of regional attraction 
assessment, regional policy of attraction, marketing tools of enhancing regional 
attraction.
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ВСТУП 

 
Актуальність теми. Потреба в гармонійному розвитку регіону, нові цілі та 

завдання регіонального управління, акцент на диференціацію ідей, потреб і інтересів 

цільових аудиторій в регіоні (пов'язаних з відвідуванням, проживанням, 

інвестуванням, веденням бізнесу, навчанням, громадською діяльністю, 

самоврядуванням). -реалізація і ін.), боротьба за ресурси, фонди і проекти, 

підвищення мобільності членів між територіальними общинами або зниження 

ступеня їх «прихильність» до того чи іншого регіону / поселенню, розвиток 

ініціатив і оновлення компетенцій співробітників регіональні влади визначають 

актуальність цього підходу.  

Питання привабливості територій (країн, регіонів, міст) активно 

обговорюються дослідниками, науково-дослідними інститутами, консалтинговими 

установами, громадськими організаціями, особливо з точки зору її окремих видів: 

інвестиційна – А. Асаул, І. Бланк, Г. Корепанов, С. Іщук, Л. Пєткова, О. Савлук, Т. 

Уманець, С. Шульц, О. Ястремська; бізнесової – І. Брітченко, С. Нестєрова; С.Слава; 

туристичної – М. Бойко, О. Музиченко-Козловська, З. Герасимчук, І.Глєбова, С. 

Глобова,  Є. Дащук, С. Куніцин, ІРД; поселенської та міграційної –  І. Вахович, Е. 

Лібанова, І. Дубінська, М. Романюк, У. Садова, В. Приймак та інші; стейкхолдерської – 

А. Амоша, О. Грішнова, І. Сторонянська, О. Тєлєтов, І. Юріна. Маркетингові аспекти 

формування та розвитку привабливості територій розробляють зарубіжні вчені та 

практики: К. Асплунд, С. Анхольт, Г. Ашворт, Г. Вугд,   Д.   Візгалов,  А.   Деффнер,   

Дж.   Джекобс,  Ф.   Котлер,   Т. Метаксас, А. Моррісон, О. Панкрухін, Т. Сачук, Р. 

Флорида, У. Функе, Ф. Хаббард та ін. Сьогодні до них активно долучаються і 

українські дослідники: І. Буднікевич, Л. Біловодська, І.Заблодська, О. Коломицева, С. 

Калашнікова, О. Лащенко, М. Окландера, Д. Райко, Є. Ромат та інші.  

Метою магістерської роботи є розробка теоретичних і методологічних основ 

формування і розвитку привабливості регіонів.  

У відповідності з цією метою ставляться і вирішуються такі завдання:  

- розкрити сутність привабливості регіону та її взаємозв'язок з 

конкурентоспроможністю регіону; 
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- сформувати систему критеріїв привабливості регіону для економічно 

орієнтованої і соціально орієнтованої цільової аудиторії;  

- провести експертну оцінку привабливості регіону та сформувати набір 

критеріїв привабливості для різних цільових аудиторій;  

- визначити сутність та розробити підхід до вибору політики формування і 

розвитку привабливості регіонів; 

- розробити підхід до оцінки привабливості регіонів;  

- провести порівняльну оцінку привабливості регіонів;  

Об'єктом дослідження є процес формування та розвитку привабливості 

регіонів.  

Предметом дослідження є теоретичні, методологічні та прикладні засади 

формування, розвитку і регулювання привабливості регіонів на основі 

маркетингового підходу.  

Методи дослідження. Теоретичною і методологічною основою кандидатської 

дисертації є роботи вітчизняних і зарубіжних вчених з проблем формування, 

розвиток і регулювання привабливості регіонів. 

  Інформаційною базою дослідження послужили нормативно-правові акти, 

статистичні матеріали, наукові праці вітчизняних і зарубіжних вчених; електронні 

ресурси глобальної інформаційної мережі Інтернет; результати експертних оцінок, 

аналітичних розрахунків автора, виконані в процесі дослідження. 

Наукова новизна. В результаті дослідження отримані наступні наукові 

результати, які характеризуються новизною, а саме: підхід до оцінки привабливості 

регіонів із застосуванням принципу багатокомпонентної, який, на відміну від інших, 

включає три взаємопов'язаних і доповнюючих один одного блоку: оцінка 

привабливості регіону. на основі офіційної статистики; експертні оцінки, засновані 

на поглядах, думках і висновках учених, представників бізнесу, регіональних і 

громадських лідерів; спеціальні маркетингові дослідження, напрямку, з яких 

визначені проблеми і потреби цільових аудиторій, що дозволило отримати  
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достовірні результати оцінки рівня привабливості регіонів.  

Практична значимість отриманих результатів. Знайдено теоретичні підходи та 

конкретні практичні рекомендації, отримані в ході дослідження. 
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ВИСНОВКИ 

 
1.  На основі проведеного теоретичного аналізу та узагальнення досягнень 

вітчизняних і зарубіжних дослідників сформований авторський погляд на окремі 

економічні категорії регіоналізму. Обґрунтовувалася незалежність і 

взаємопов'язаність економічних категорій «конкурентоспроможність регіону» і 

«Привабливість регіону». Доведено, що привабливість регіонів доцільно визначати з 

точки зору маркетингового підходу і розглядати її як сукупність стійких об'єктивних 

і суб'єктивних уявлень про властивості і особливості, фактори та умови, можливості 

та обмеження, інструментах і інструментах, які відповідають і задовольняти потреби 

цільових аудиторій при виборі території для проживання, функціонування або 

активної діяльності, а також формувати їх лояльність до регіону. 

2.  Обгрунтовані концептуальні засади використання маркетингового підходу 

до оцінки привабливості регіону як довгострокової системи управління розвитком 

регіону, заснованої на клієнтоорієнтованості і партнерство з чітко визначеними 

цільовими аудиторіями. Додана класифікація типів привабливості регіону за 

рахунок введення нової ознаки класифікації «за цільовими аудиторіями»: інвестиції, 

бізнес, поселення, міграція, туризм, стейкхолдер.  

3.  Розроблено концептуальну модель привабливості регіону, яка сформована 

на основі методології STP-маркетингу по трикутнику «стратегія - тактика - 

реалізація» і спрямована на пошук, виявлення та притягнення цільових аудиторій в 

регіоні шляхом систематичного і послідовного реалізація сегментації, орієнтування, 

позиціонування і розвитку. на основі стратегічної, тактичної і оперативної 

маркетингової діяльності в рамках політики регіональної привабливості.  

4.  Обґрунтовано, що оцінка привабливості регіону повинна ґрунтуватися на 

принципі багатокомпонентної і включати оцінку привабливості регіону на основі 

офіційної статистичної інформації, експертних оцінок і спеціальних маркетингових 

досліджень.  

5. Міжрегіональний аналіз привабливості регіонів на основі статистичних 

даних. інформація дозволила сформувати групові індекси індивідуальних  
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диференціальних характеристик привабливості для кожної цільової аудиторії і на 

їх основі розрахувати інтегральні індекси привабливості, що дозволило 

проводити міжрегіональні порівняння і робити висновки про сильні і слабкі 

сторони регіонів, виявляти взаємозв'язки між різними типами привабливості. 

Отримані значення інтегральних показників привабливості для всіх цільових 

аудиторій дали автору підставу розділити регіони на зони, відповідні градації 

інтервалів оцінки: високий рівень привабливості, достатній рівень привабливості, 

прийнятний рівень привабливості і низький рівень привабливість. 

6.  Експертна оцінка обраних критеріїв привабливості регіону для економічно 

орієнтованих і соціально орієнтованих цільових аудиторій дозволила сформувати 

повну картину сприйняття регіону певними цільовими аудиторіями, виявити 

найбільш значущі особливості диференціації і сформувати пропозиції. для 

цільових політик просування.  

7.  Сутність і зміст концепції «Політика регіональної привабливості», яка 

передбачає її спрямованість на залучення уваги певних цільових аудиторій до 

конкретного регіону, розробку і реалізацію регіональною владою та органами 

місцевого самоврядування за активної участі членів спільноти. з урахуванням 

національних, регіональних і місцевих (місцевих) інтересів. З огляду на цілі, 

особливості, характер, структуру і взаємодію набору інструментів регіональної 

політики, розглядаються наступні типи політики регіональної привабливості: 

стимулююча - припускає активні дії по створенню необхідних умов та інститутів, 

які роблять регіон привабливим для цільової аудиторії; компенсаційна - 

спрямована на підтримку стабільності інституційного середовища, що породжує 

чинники привабливості; адаптивний - забезпечує безперервне ситуативне 

створення умов і вироблення заходів, спрямованих на регулювання 

привабливості регіону в передкризових, кризових і критичних умовах; протидія - 

використовує інструменти для зниження привабливості територій для небажаної 

цільової аудиторії, на стримування об'єктивних процесів розвитку окремих 

галузей регіональної економіки.  
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8. Після систематизації та узагальнення зарубіжного досвіду застосування 

маркетингового підходу до формування та реалізації політики регіональної 

привабливості стало ясно, що така політика приймає різні форми і види, враховує 

цільову аудиторію, на яку впливає маркетинг, має комплексний характер. підхід, 

рання орієнтація, взаємні зв'язки з іншими регіональними стратегіями і 

програмами.  

9. Обґрунтовано, що для вибору інструментів регіонального маркетингу, які 

можуть мати синергетичний ефект на регіональні механізми та бути реалізовані в 

політиці соціально-економічного розвитку України, доцільно використовувати 

адаптовану технологію бенчмаркінгу для визначення успішних практик 

формування і розвиток регіональної привабливості. Використання 

запропонованої методології бенчмаркінгу, шляхом аналізу практики і 

управлінського досвіду найбільш успішних і схожих регіонів, а також з 

урахуванням обраних об'єктивних і суб'єктивних факторів привабливості 

дозволить правильно оцінити ситуацію, розробити, адаптувати і впровадити 

досвід найкраща привабливість регіонів.  
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