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Аннотация В роботі розглянуті існуючи підходи до оцінювання інвестиційної 

привабливості країни. Проаналізовані переваги та недоліки кожного.  
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        Abstract: The paper considers the existing approaches to assessing the investment 

attractiveness of the country. The advantages and disadvantages of each are analyzed. 
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Вступ 

Проблема сутності й аналізу основних підходів до оцінки інвестиційної 

привабливості країни залишається достатньо актуальною і розгдядається  в 

цілому ряді робіт. З позицій інвестора, інвестиційна привабливість - це 

узагальнена характеристика переваг і недоліків об’єкта інвестування. При її 

вивченні інвестором проводиться суб’єктивна оцінка макроекономічної 

ситуації, що складається в тій чи іншій галузі країни. Інвестиційна 

привабливість визначається досягненням компромісу інтересів інвестора і 

реципієнта інвестицій. Можна виділити критерії, які використовуються у 



вітчизняних наукових дослідженнях для оцінки інвестиційної привабливості 

країни. Для цього скористаємося їснуючої класифікацією  і виділимо три 

основні підходи: звужений, факторний, ризиковий  [1].  

 

 

Основной текст  

  Звужений підхід заснований на виявленні якогось основоположного чинника, 

який дозволяє визначити інвестиційну привабливість країни. У цьому випадку 

підхід включає ряд прогнозних досліджень, серед яких: оцінка динаміки ВВП, 

оцінка національного доходу і обсягів виробництва; пропорцій норм 

накопичення і споживання; стан законодавчої системи; управління 

інвестиційною діяльністю; динаміки інвестиційних ринків і т.д. 

Він застосовується виключно для глобальних оцінок інвестиційного 

клімату на території держави.Вперше даний підхід був розроблений і 

застосований західними аналітиками в середині 1960-х рр. минулого століття. 

Гарвардська школа бізнесу з'явилася першопроходьцем в даному напрямку , 

запропонувавши експертну шкалу, що складалася з певних характеристик 

країни-реципієнта. 

Звужений підхід відрізняється простотою аналізу та розрахунків. Він 

універсальний, його можна використовувати для дослідження інвестиційної 

привабливості господарських систем різного рівня. У той же час цей підхід 

ігнорує об'єктивні зв'язку фактора інвестицій з іншими ресурсними факторами 

розвитку економіки країни. З одного боку, оцінки даних показників є в якійсь 

мірі унікальними, з іншого - мають досить обмежене значення для вибору 

стратегії експорту капіталу. 

В результаті, для отримання більш точної оцінки інвестиційної 

привабливості економічних систем стали збільшувати і ускладнювати систему 

аналізованих експертами критеріїв і використовувати кількісні (статистичні) 

показники. Поява  досить великої групи країн з перехідною економікою і 

особливими умовами інвестування зумовило в кінці 1980-х рр. необхідність 



створення нових методичних підходів до оцінки інвестиційної привабливості. 

Це стало причиною виникнення наступного підходу. 

Факторний підхід ґрунтується на оцінці сукупності факторів, що 

впливають на інвестиційну привабливість. Підтримують цей метод оцінки такі 

автори як В. Головатюк, C. Хасанов, С. Юлдашев, А. Спесивцева [2].  

Особливістю його є те, що до сих пір ще не сформований остаточний перелік 

цих факторів. При цьому можна виділити групу характеристик, які присутні в 

класифікації всіх авторів. Серед чинників, що враховуються виділяють: 

політичні, соціальні, економічні (найбільш впливають), екологічні, кримінальні, 

фінансові, ресурсно-сировинні, трудові, виробничі, інноваційні, 

інфраструктурні, споживчі, інституційні, законодавчі. 

На відміну від звуженого факторний підхід спирається на облік цілого 

ряду всіляких чинників, які складаються з близьких за змістом показників. 

Подальша робота ведеться не з кожним показником окремо, а з узагальненою 

групою – фактором. Даний підхід має ряд переваг. він дозволяє зробити 

висновки про інвестиційні перспективи розвитку країни в цілому та її регіонів 

окремо, дає можливість оцінити більшість показників статистичними методами 

і обґрунтувати достовірність отриманих результатів за допомогою визначення 

ступеня тісноти кореляційної зв'язку між розглянутими категоріями. 

Однак існують і певні недоліки розглянутого підходу, зокрема, він не 

дозволяє окремо оцінити інвестиційний потенціал і інвестиційний ризик 

регіону, а також. 

Третій підхід – ризиковий, заснована на ризикової оцінці привабливості 

суб'єктів господарювання. Складові методу критерії враховують як рівень 

потенціалу вкладень капіталу, так і ризиків. Крім того, співвідносяться 

соціально-економічний потенціал території та рівень інвестиційних ризиків. Ці 

два показника суперечать один одному. У їх «взаємопов’язані» складається 

найбільші труднощі для особи, що приймає рішення про інвестування. Один 

критерій оцінює об'єктивну сторону процесу, тобто інвестиційний потенціал 

економічної системи, інший - неформальні фактори інвестиційного ризику. 



Результатами підходу часто користуються стратегічні інвестори, оскільки 

є можливість порівняти розраховані співвідношення для альтернативних 

вкладень і зробити більш обґрунтований вибір об'єкта. Основною перевагою 

ризикового підходу є те, що він дозволяє оцінити окремо інвестиційний 

потенціал і інвестиційний ризик, при цьому використовується досить багато 

факторів, щоб дати найбільш точну оцінку. Недоліком підходу є суб'єктивність 

думок експертів щодо визначення ваги відповідного потенціалу або ризику. 

Факторний і ризиковий підходи до визначення інвестиційної 

привабливості мають загальний математичний інструментарій в їх кількісному 

визначенні. Практично для всіх існуючих підходів, до оцінки інвестиційної 

привабливості країн, характерне використання різноманітних економіко-

статистичних методів. У переважній більшості автори цих методів вдаються до 

побудови інтегральних показників, що дозволяють визначити інвестиційні 

умови економічної системи і наступні змістовні інтерпретації та рекомендації. 

 

Висновки 

 

Таким чином, на підставі викладеного вище, можна зробити наступні 

висновки. Звужений підхід до оцінювання інвестиційної привабливості країни 

відрізняється простотою аналізу та розрахунків. Він універсальний, його можна 

використовувати для дослідження інвестиційної привабливості господарських 

систем різного рівня. У той же час цей підхід ігнорує об'єктивні зв'язку фактора 

інвестицій з іншими ресурсними факторами розвитку економіки країни. 

Факторний підхід ґрунтується на оцінці сукупності факторів, що впливають на 

інвестиційну привабливість. особливістю його є те, що до сих пір ще не 

сформований остаточний перелік цих факторів. На відміну від звуженого 

факторний підхід спирається на облік цілого ряду всіляких чинників, які 

складаються з близьких за змістом показників. Перевагою ризикового підходу є 

те, що він дозволяє оцінити окремо інвестиційний потенціал і інвестиційний 

ризик, при цьому використовується досить багато факторів, щоб дати найбільш 



точну оцінку. Недоліком підходу є суб'єктивність думок експертів щодо 

визначення ваги відповідного потенціалу або ризику. Ризиковий підхід 

використовується міжнародними рейтинговими агентствами. 

Кожен підхід до оцінювання інвестиційної привабливості країни має свої 

переваги, недоліки і межі застосування. Чим більше підходів і методів буде 

використано в процесі оцінки, тим більше імовірність того, що підсумкова 

величина буде об'єктивним нормативним відображенням інвестиційної 

привабливості. 
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