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Постановка проблеми у загальному вигляді. Сучасний інвестиційний менеджмент 
як відносно новий напрямок знань, пов’язаних з вивченням інвестиційних процесів та 
інвестиційної діяльності, залишається винятково важливим предметом досліджень внаслідок 
його складності та різноманіття проблем, які постають перед науковцями. Наявність 
великого комплексу актуальних питань, пов’язаних з вирішенням завдань щодо підвищення 
інвестиційної привабливості та ефективності інвестиційної діяльності, обумовлює 
необхідність подальших досліджень в цьому напрямку. 

Аналіз досліджень і публікацій останніх років. До теперішнього часу накопичено 
достатньо велику кількість наукових праць за різними аспектами інвестиційного 
менеджменту, в тому числі, виконаних такими українськими вченими, як: Ю. М. Воробйов і 
Е. Н. Воробйова [1], С. І. Рассаднікова [2], С. К. Харічков [3], В. М. Степанов [4; 5] та ін. 

Однак, в умовах ускладнення сучасних економічних, соціальних та інших процесів 
актуалізуються питання їх системної формалізації і модельних інтерпретацій в контексті 
підвищення ефективності керуючих впливів на соціально-економічні та економіко-
екологічні процеси. Ця проблема залишається й сьогодні недостатньо розробленою. 

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Тому незважаючи на 
той факт, що як вітчизняними, так і закордонними вченими-економістами приділялась 
значна увага самому широкому колу питань стосовно інвестиційних процесів, на думку 
авторів, залишаються невирішеними питання формування методологічних та методичних 
основ системно-параметричного моделювання складних інвестиційних процесів.  

Постановка завдання. Мета статті – розглянути та проаналізувати окремі теоретико-
методологічні та методичні аспекти формування системного «образу» інвестиційних 
процесів на основі використання методологічних принципів розпізнавання образу складних 
об’єктів за Р.  Акоффом [6]  та У.  Гренадером [7]  і положень параметричної загальної теорії 
систем за А. І. Уємовим [8]. 

Відповідно до зазначеної мети у статті розглянуто такі питання: 
– методологічні принципи розпізнаванні образу інвестиційного процесу; 
– методологічні аспекти формування понятійно-категоріального «образу» – базового 

класифікаційного поля, простору теорії інвестиційного управління (менеджменту); 
– методологічні підходи до формування «образу» інвестиційної привабливості в системі 

суб’єктно-об’єктних відносин «інвестор – об’єкт інвестування – інституціональне 
інвестиційне середовище». 
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Виклад основного матеріалу дослідження. Виходячи із сформованих сучасних 
уявлень теорії розпізнавання зображень, образів [6; 7], понятійно-категоріальну сутність 
(семантичну конструкцію), системно-параметричного способу інвестиційних процесів (ІП) 
можна представити в наступних інтерпретаціях. 

1. Розпізнавання образу ІП – це формування певної системи представлення об’єкта 
дослідження, зокрема, IP на основі використання певних принципів, методів класифікацій та 
ідентифікації об’єкта (ІП), які описують кінцевим набором ознак, що його характеризують. 

2. Розпізнавання образу ІП – це свого роду дескриптивна системно-параметрична 
модель, що відображає з деякою достатньою точністю інвестиційну діяльність. У цій статті 
для опису образу ІП автори використовують принципи і методи параметричної загальної 
теорії систем. 

3. Розпізнавання образу ІП може розглядатися як перетворення інформації про ІП з 
метою виділення даних, найважливіших з точки зору тієї чи іншої конкретної задачі, 
пов’язаної з інвестиційною діяльністю та інвестиційним процесом. 

4. Розпізнавання образу ІП можна пов’язувати з процедурою прийняття рішень  
про найбільш істотні властивості ІП на підставі непрямих даних,  тобто на основі  
виявлення інших властивостей – ознак, що залежать від згаданих істотних властивостей. 
Зазначена процедура може бути реалізована в рамках атрибутивного (проблема 
властивостей) і реляційного (проблема відносин) концептів параметричної загальної теорії 
систем. 

5. Одним із варіантів вистави «розпізнавання образу ІП» може бути використання 
математичної інтерпретації «розпізнавання процесу» (РП), в рамках якої РП трактується  
як прийняття рішень про деякий неспостережний процес або певні його параметри на 
підставі спостереження іншого процесу, залежного від нього. Будучи областю 
«розпізнавання образів», розпізнавання процесу має специфічні особливості, що дозволяють 
використовувати для формалізації задач розвинений апарат марковських ланцюгів і 
формальних граматик, і в низці випадків отримати рішення, які є теоретично  
оптимальними [9, с.872–873]. 

Модель понятійно-категоріального простору теорії інвестиційного управління. У цій 
статті під понятійно-категоріальним простором (ПКП) в дослідженні проблем інвестиційної 
діяльності (ІД) та інвестиційних процесів (ІП) автори розуміють таке. 

З точки зору вищої математики і кібернетики [10, с.530], абстрактний простір у 
функціональному аналізі ВД та ВП,  можна представити як множину,  в якій тим або іншим 
способом визначено поняття межі, послідовності, семантично взаємозалежної сукупності 
термінів, понять, категорій. 

Розглядаючи ПКП ВД (ІП) в термінах класичної фізики [11, с.132], його можна 
трактувати як сукупність відносин, що виражають координацію співіснуючих об’єктів, їх 
розташування відносно один одного і відносність властивостей. 

В філософії «простір» висловлює порядок розташування одночасно співіснуючих 
об’єктів [10,  с.75–76].  У цьому контексті ПКП ВД (ІП)  можна трактувати як системно-
організований порядок розташування понять і категорій. 

Виходячи з методологічних принципів параметричної загальної теорії систем за  
А. І. Уємовим [8], що використовує мову тернарного опису систем в термінах категорій 
«річ», «властивості», «відносини», на рис. 1 наводиться модель формування понятійно-
категоріального простору (поля) теорії інвестиційного управління (менеджменту). 

Методичні підходи до формування «образу» інвестиційної привабливості. Одним із 
важливих питань теорії та практики інвестиційного управління (менеджменту), на нашу 
думку, варто вважати питання формування «образу» інвестиційної привабливості. При цьому 
вважаємо за необхідне підкреслити, що в сучасній практиці інвестиційного менеджменту до 
об’єкта дослідження інвестиційної привабливості, зазвичай, відносять об’єкти інвестування 
(підприємства, території, регіони тощо). 

У цій статті проблему інвестиційної привабливості розглянуто в контексті суб’єктно-
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об’єктних відносин в системі «інвестор – об’єкт інвестування – інституціональне 
інвестиційне середовище» (система «І-ІО-ІВС»). ІВС розглядається як регулююча 
інвестиційні процеси підсистема, яка є ієрархічно організованим регулюючим комплексом, 
що передбачає взаємопов’язані системи регулювання на регіональному, національному та 
міжнародному рівнях. 

 

 
 

Рис. 1. Системно-параметрична модель формування понятійно-категоріального  
простору (поля) теорії інвестиційного управління 

 
Крім того, проблема «інвестиційної привабливості» розглядається авторами статті в 

рамках парадигми постнекласичної науки [13; 14], а саме: 
1. За основу вирішення завдань щодо інвестиційної привабливості приймається 

«інвестиційний аттрактор» («інвест-аттрактор»), зміст якого дещо ширше, ніж це характерно 
для традиційного поняття «інвестиційна привабливість». Виходячи із сучасних розробок 
принципів синергетичної методології, в тому числі, розглядають проблеми «аттрактор» 
(наприклад, в роботі [13, с.237]), «інвест-аттрактор» авторами визначається як стійкий стан 
(структура) інвестиційного процесу (ІП) як системи, який начебто «притягує» до себе безліч 
«траєкторій» ІП, що визначаються різними початковими умовами. Якщо система потрапляє в 
конус, або сферу аттрактора, то вона неминуче еволюціонує до цього стійкого стану 
(структури).Дещо спрощену модифікацію «інвест-аттрактора», на думку авторів статті, 
можна розглядати як «тяжіння» траєкторії інвестиційних процесів до деякого 
асимптотичного рівня ідеалізованої привабливості. 

2. «Інвест-аттрактор» відображає всю сукупність властивостей інвестиційного 
процесу, складність (багатовимірність, багатоваріантність), нелінійність і нестійкість 
суб’єктно-об’єктних інвестиційних відносин. 

Деякі моделі «інвест-аттрактора» в системі відносин «інвестор – об’єкт інвестування – 
інституціональне інвестиційне середовище» наведено на рис. 2. 

 

Понятійно-категоріальний простір (поле) теорії 
інвестиційного управління 

Системно-утворюючі параметричні категорії 
«Річ» (об’єкт) 

– Інвестиції 
– Інвестор 
– Об’єкт інвестування 
– Суб’єкт інвестиційної 
діяльності 
– Інвестиційний фонд 
– Інвестиційний проект  

– Інвестиційний клімат 
– Інвестиційна привабливість   
  (атрактивність) 
– Інвестиційна якість 
– Інституційний інвестор 
– Ліквідність інвестицій 
– Інвестиції (іноземні,  
   портфельні, реальні,   
   фінансові) 
– Івестиційний попит 
– Інвестиційне середовище 

– Інвестиційна політика 
– Інвестиційна стратегія 
– Інвестиційне  
   програмування 
– Інституційне середовище 
– Кон’юнктура  
   інвестиційного ринку 
– Учасники інвестиційної  
   діяльності 
– Суб’єктно-об’єктні  
   відносини 
– Управління  
  інвестиційним процесом 
– Правове регулювання  
   інвестиційної діяльності 

«Властивості» «Відносини» 
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а) Слабкий інвест-аттрактор (проблема зовнішніх інвестицій) 

                      б) Середній інвест-аттрактор (проблема внутрішнього инвестування) 

 
в) Міцний інвест-аттрактор (самофінансування) 

 
Рис. 2. Моделі інвест-аттрактора в системі суб’єктно-об’єктних відносин  

«інвестор – об’єкт інвестування – інституціональнe інвестиційне середовище» 
 
Модифікації інвест-аттрактора.  Одним із важливих та ймовірно одним із 

найскладніших питань проблеми «інвест-аттрактор» є питання формалізації інвест-атракції, 
що відбиває властивості аттрактивності –  привабливості.  На нашу думку,  до оцінки рівня 
інвест-атракції можна підійти за допомогою методів детермінованих факторних систем, 
зокрема, за допомогою моделей побудови кінцевих факторних систем. Ця система в 
контексті завдання щодо оцінки показників інвест-аттрактора містить сукупність 
аттрактівних факторів, які «притягують» інвестиції. В якості формалізації інвест-аттрактора 
можуть бути використані загальновідомі в соціально-економічному аналізі адитивні, 
мультиплікативні та інші моделі [14, с.23]. Основні з цих моделей узагальнено в табл. 1. 

 
Таблиця 1 

Моделі формалізації інвест-аттракції 
№№ 

формул Тип моделей Вид формалізації Позначення 

1. Адитивна модель n21

n

1i
in ...ffffJ ++==¢ å

=

 

2. Мультиплікативна 
модель   Π

n

1i
αJ

=

=¢¢ f1=  n21 f...ff ×××  

3. Кратна модель 

2

1
α f

fJ =¢¢¢ ; 
1i

n21

1i

n

1i
α f

f...ff
f

J
++

= +++
==¢¢¢

å
 

Jα – результативний 
показник рівня інвест-
аттракції; 
fi – фактори або 
факторні показники 
інвестиційної 
привабливості; 

n1,i =  

ІІС суб’єкт а 
інвестування 

Об’єкт інвестування Суб’єкт інвестування 

ІІС об’єкт інвестування 

Інституціонально-інвестиційне середовище (ІІС) 

Інституційне інвестиційне середовище для об’єкта 
і суб’єкта інвестування 

Суб’єкт інвестування Об’єкт інвестування 

Інституційнe інвестиційне середовище 
об’єкта і суб’єкта інвестування 

Об’єкт – суб’єкт 
інвестування 



Вісник соціально-економічних досліджень, випуск 1 (56), 2015     ISSN 2313-4569 

 175 

У формулах (1)  –  (3)  табл.  1  інтегральні показники інвест-аттрактора Jα можна 
розглядати у вигляді суми безлічі середньозважених оцінок, що враховують значимість 
(вага) факторів fi 

           nn2211i

n

1i
1α f...fffJ aaaa +++==å

=

,                                       (4) 

  де, α1 – вага i-го фактора, 1i =åa  
Формула (4) в економічній літературі відома як лінійна виробнича функція. 
Вважаємо, що для оцінки інвест-аттрактора Jα може бути використана широко 

застосовувана при оцінці показників економічного зростання виробнича функція  
Коба-Дугласа в такому вигляді: 
               β

α MLKJ ××= a ,                                                           (5) 
 де, К – коефіцієнт розмірності; 

 L і M – показники прикладених праці і капіталу (інвестицій). 
 
Системно-параметрична модель інвестиційної діяльності. Одним із важливих питань 

дослідження інвестиційної діяльності (ІД) як системи і як процесу є питання щодо 
формування дієвої моделі комплексного аналізу ІД. Цілепокладання аналізу ВД нами 
пов’язується з формуванням певної моделі подання знань про цей процес у взаємозв’язку і 
взаємозумовленості його складових елементів, дій позитивних і негативних факторів 
(інцидентності) і вимірювань їх дії, та ін. 

В основу побудови моделі комплексного аналізу інвестиційної діяльності може бути 
покладено методологію матрично-інцидентнісного аналізу [16], яка дозволяє процес ВД 
аналізувати в рамках атрибутивного та реляційного концептів. 

Виходячи із зазначеної методології можна побудувати досить зручну для аналізу 
системно-параметричну модель взаємозв’язків атрибутивних і реляційних параметрів ВД в 
матричній формі, яку наведено в табл. 2. 

Таблиця 2 
Матрична системно-параметрична модель аналізу інвестиційної діяльності 

Реляційні параметри аналізу, R 

Атрибутивні параметри 
аналізу, Р; R 

Суб’єкт-інвестор 
(керуюча система 
інвестування), R1 

Об’єкт 
інвестування 

(керована система 
інвестування), R2 

Інвестиційне 
середовище 

(держава), R3 

1. 
Суб’єкт-інвестор 
(керуюча система 
інвестування), Р1 

Р1R1 Р1R2 Р1R3 

2. 
Об’єкт інвестування 
(керована система 
інвестування), Р2 

Р2R1 Р2R2 Р2R3 

3. 
Інвестиційне 
середовище (держава), 
Р3 

Р3R1 Р3R2 Р3R3 

 
Висновки і перспективи подальших розробок. На основі вищевикладеного 

представляється можливим зробити такі висновки. Підвищення ефективності інвестиційної 
діяльності передбачає всебічний розвиток теоретико-методологічного базису дослідження і 
управління інвестиційною діяльністю та інвестиційними процесами. Одним із важливих 
питань зазначеного теоретико-методологічного базису є формування системно-
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параметричного «образу» інвестиційного процесу (ІП). Розпізнавання «образу» ІП 
розглядається як процес прийняття рішень про його (ІП) найбільш істотні властивості та 
особливості на підставі аналізу прямих і непрямих даних. 

За основу вирішення завдань щодо інвестиційної привабливості приймається 
«інвестиційний аттрактор» («інвест-аттрактор»), зміст якого дещо ширше, ніж це характерно 
для традиційного поняття «інвестиційна привабливість». «Інвест-аттрактор» авторами 
визначається як стійкий стан (структура) інвестиційного процесу (ІП) як системи, який 
«притягує» до себе безліч «траєкторій» ІП, що визначаються різними початковими умовами. 
«Інвест-аттрактор» відображає всю сукупність властивостей інвестиційного процесу, 
складність (багатовимірність, багатоваріантність), нелінійність і нестійкість суб’єктно-
об’єктних інвестиційних відносин. 

Перспективи подальших розробок що інвестиційної проблематики автори пов’язують 
з розвитком та використанням методології просткласичної науки (синергетики, нелінійної 
динаміки та інших), які описують незамкнуті, нелінійні, нестійкі, ієрархічні системи, що 
перебувають у стані розвитку.  
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