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Increase of investment attractiveness of a region is directly connected with its further 

sustainable development. Improvement of investment attractiveness will assist economic 

growth of a region, its production capacity, increase of welfare of its population. Besides, 

inflow of investments into a region depends on the state of its labour resources, and, in its 

turn, influences employment of its population and use of other resources of the region. 

The research question deals with chain use of comparative advantages of region’s 

specialization. If the resource with comparative advantage is used in one region, then it 

releases the resource in another region, and leads either to worsening of usage of this 

resource or to its examination and consideration in the context of its comparative advantage 

and involvement while examining the next region. In a certain sense, research of regional 

advantages in the production of any given commodity, which results into specialization of a 

region and to subsequent co-operation of regions, is an old topic in political economy, 

appears in researches of Adam Smith and David Ricardo. However, the imperfections in 

static nature of economic theory models and considerable abstraction from timeline, which 

are summarized in Igor Ansoff’s works, remained unrevised. Development of such direction 

in the design of the socio-economic phenomena as system dynamics (starting from works of 

Jay Forrester) took a considerable step in economic cybernetics, but did not urge on taking 

the next step in economic theory. Therefore, the research objective was to examine the 

traditional task of regions’ specialization and detection of regional advantages, using 

dynamic models of parameters’ change, which influence investment attractiveness of a 

region and capital flow from one region to another region. 

Synthetic models, which include models of production capacity, game theory models, 

dynamic programming, system dynamics models, situational diagnostics models are used in 

the research. 

Classic models of specialization substantiation, based on absolute and relative 

advantages of a region, use an assumption that advantage, whether absolute or relative, is 

static. At the same time, such concepts as marginal utility, production scale effect, marginal 

return of resources, experience curve etc. were examined separately from each other. Use of 

any of these concepts should result in that the change of production pattern in one region 

leads not only to the change of pattern in another region, but also to the change of the 

resource’s usage cost in other industries, which is defined by such release of the resource. 

That is every change of resources’ usage structure (pattern), first of all, relies on the variable 

value of advantage, and secondly, should take into account dynamism and chain dependence 

of advantages in different regions. At the same time investment attractiveness of a region is 

not a monotonic depending function on the set of examined factors: it can both decrease and 

increase in connection with the increase of factor’s influence, depending on its combination 
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with changes of other factors. The research gives special attention to distinction of situations 

of investment attractiveness decline in connection with saturation of economic niche with 

investments and situations of investment attractiveness improvement in connection with 

forming of focal regional locations of investment objects. These examples of investment 

attractiveness decline and improvement can be shown with their relation to the changes in 

production capacity of the regions. Special attention should be given to the use of regional 

resources and changes in demand for them according to the change in investment 

attractiveness of the region. 

The following conclusions were made as the result of the research. Investment 

attractiveness of different regions is not just a dynamic value, which depends on different 

factors, and is not just reversibly dependant on satisfaction of demand in investments in 

other regions. Investment attractiveness is a simulation object as the bifurcation 

phenomenon: the inflow of investments is able both to reduce investment attractiveness and 

accordingly reduce intensity of subsequent inflows of investments, and improve investment 

attractiveness, stimulating intensification of investment of capital into regional locations of 

investment objects. The important circumstance is a close location of a few regions, which 

distinctly differ as investment objects’ locations, but are in the same mode of foreign direct 

investment inflow adjustment. The change of investment attractiveness in investment 

objects locations makes the change of sustainable development indicators in these regions. 

The basis for bifurcation essence of investment attractiveness change is determined by 

combination of dynamic sequence of changes and comparative relative attractiveness of 

investment objects locations. Each of these two lines is able to define very distinct trend of 

investment attractiveness change and can be forecast with statistical methods. However, 

combination of dynamic aspects and comparative aspects can influence the trend direction. 

Thus, as investment attractiveness of the region can both decrease (in the result of 

investments inflow into the region) and increase, the attendant forecast of investment 

attractiveness change in the future in the result of investment attractiveness realization at 

present becomes an important task of investment attractiveness evaluation. This will allow 

to forecast realization of coherent investment projects and changes of objects’ costs, which 

are formed as a result of the first wave of investments inflow. Combination of capital 

saturation effect and multiplicative effect from investments actualize the tasks of 

development of existent models of production combination and prognostication of drift of 

business focal place. Production combination and change of business focal place will, in 

their turn, influence production capacity, population welfare, employment and other 

indicators, which define the state of sustainable development of the regions. 
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Питання розвитку країни та її економіки завжди були актуальними. Протягом 

останнього століття через стрімке збільшення потреб людей в природних ресурсах, 

гостро постає питання збереження природних ресурсів. Вирішення цих питань є 

метою концепції сталого розвитку. 
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