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МЕТОДИ ОЦІНКИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 
 

Анотація. Інвестування відіграє важливу роль в економіці та є базою, на якій 

ґрунтується економічний розвиток суспільства в цілому. В умовах конкурентної, 

політики і трансформаційних змін розвиток національної економіки залежить від 

ступеня інвестиційної активності. При цьому прагнення одержати доход достатній 

для відновлення і приросту економічного потенціалу, змушує шукати напрямки 

ефективного вкладення власних коштів і залучати більшу кількість інвесторів. 

Ключові слова: інвестиції, потенціал, методи оцінки, економіка. 

 

Трансформаційні процеси економіки України відбуваються досить 

складно. Нині країна переживає глибоку системну кризу, характерна 

відсутністю власної виваженої стратегії формування та нарощування 

виробничого потенціалу, неефективне використання природно-

ресурсного, інформаційного та наукового-технічного потенціалу країни. 

Широке коло питань, пов’язаних з проблеми оцінки інвестиційного 

потенціалу та пошуком пріоритетних напрямків підвищення його 

ефективності, розглянуто у працях зарубіжних і вітчизняних вчених: 

В. Базилевича, Г. Банянина, В. Беренса, І. Бланка, Є. Бойко, Л. Гітмана, 

А. Гойка, М. Джонка, А. Дуки, В. Євтушевського, Я. Єлейка, Я. Крупки, 

В. Лещука, Г. Маховікової, Т. Овчаренко, А. Пересади, К. Рейлі, 

П. Рогожина, Д. Черваньова, У. Шарпа, В. Шевчука та багатьох ін. Аналіз 

їх праць показав, що нині актуальним питанням є дослідження методики 

оцінки інвестиційного потенціалу. 

Будучи досить актуальною і маючи значний практичний інтерес, 

проблема вибору методики оцінки інвестиційного потенціалу не знайшла 

належного висвітлення в економічній літературі. Теоретичні аспекти 

проблеми є порівняно більш дослідженими, зокрема, вивченням 

економічної природи поняття інвестиційного потенціалу займалися 

науковці О. Балацький, А. Жулавський, К. Покатаєва, С. Сафіуллін. 

Характеристиці факторів впливу на інвестиційний потенціал присвятили 

праці С. Казанцева, В. Ткачука, А. Шахназарова, І. Ройзмана, А. Градова, 

А. Бакітжанова, В. Яценко. 

У згаданих дослідженнях, не зважаючи на їх значну кількість, 

відсутня систематизація застосовуваних методик оцінки інвестиційного 

потенціалу мезорівня економіки; недостатньою чітко сформульовані 

переваги та недоліки кожного із пропонованих методичних підходів; не 
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проведено глибинного аналізу перспектив їх використання в рамках 

сучасної економічної системи. Це націлює на необхідність проведення 

більш глибоких досліджень методології оцінки інвестиційного потенціалу 

національної економіки. 

У сучасній інвестиційній практиці використовуються в основному 

показники, котрі засновані на використанні дисконтних методів 

розрахунку. Статистичні показники оцінки ефективності інвестиційного 

потенціалу використовуються переважно для оцінки ефективності 

короткострокових інвестиційних проектів. 

В табл. 1 подано основні показники, що використовуються для 

дослідження інвестиційного потенціалу, інвестиційної привабливості та 

активності в зарубіжних рейтингових методиках. 

Таблиця 1 – Основні методичні підходи до оцінки інвестиційного 

потенціалу 
Автор Критерії оцінки Коментарі 

Standard & Poors 

Rating Services 

[3] 

1) прозорість і відкритість 

інформації; 

2) бюджетування; 

3) довгострокове планування 

капіталовкладень і фінансове 

планування; 

4) управління доходами і витратами; 

5) управління боргом; 

6) управління грошовими засобами і 

ліквідністю; 

7) прозорість політико-

управлінської системи; 

8) управління зовнішніми ризиками 

Методика оцінює політику 

та враховує особливості 

регіону відповідно до 

кредитоспроможності та 

виконання фінансових 

обов’язків. 

Аналіз об’єкта 

інвестування є громіздким, 

присутня ймовірність 

неточної оцінки, через 

використання показників, 

що не є відомими 

широкому загалу. 

World Bank 

Group [5] 

1) ведення бізнесу; 

2) будівництво; 

3) доступ до електроенергії; 

4) реєстрація власності; 

5) отримання кредитів; 

6) захист прав інвесторів; 

7) оподаткування; 

8) міжнародна торгівля; 

9) виконання контрактів; 

10) ступінь платоспроможності; 

11) наймання робочої сили. 

За даною методикою 

враховується ступінь 

розвитку економічних 

параметрів, проте не 

враховується 

національна специфіка 

та недооцінюється 

рівень ризику в країні. 

Moodys Investors 

Service [2] 

1) передісторія й історія емітента; 

2) промисловість/секторна 

тенденція; 

3) національна політичне і 

регулятивне середовище; 

4) якість управління, досвід, 

послужний список, і ставлення до 

ризику; 

Дана методика орієнтована 

на довгостроковий період 

та акцентує увагу на 

стабільності і 

передбачуваності 

грошових потоків. 

Рейтинги Moody’s 

допомагають 
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Автор Критерії оцінки Коментарі 

5) структура управління; 

6) основні операційні та конкурентні 

позиції; 

7) корпоративна стратегія і 

філософія; 

8) структура боргу; 

9) фінансове становище і джерела 

ліквідності 

підтримувати і 

стабілізувати довіру 

інвесторів, однак цей 

рейтинг об’єктивно 

аналізує лише 

підприємства. 

Індекс 

глобальної 

конкурентоспр

омож-ності 

(англ. The 

Global 

Competitiveness 

Index) [4] 

Рейтингово-порівняльний підхід 

до оцінки. Всі змінні об’єднані в 

12 контрольних показників, що 

визначають національну 

конкурентоспроможність: 

державні установи, 

інфраструктура, 

макроекономічна стабільність, 

охорона здоров’я та початкова 

освіта, вища освіта і навчання, 

ринок товарів, ринок праці, 

фінансовий ринок, рівень 

розвитку і використання 

технологій, обсяг внутрішнього 

ринку, розвиток бізнесу та 

інновацій [4]. 

Здійснює оцінку 

потенціалу зростання 

країн у 

середньостроковій та 

довгостроковій 

перспективі. Складений 

з 113 змінних, які 

характеризують 

конкуренто-

спроможність країн 

світу, що знаходяться на 

різних рівнях 

економічного розвитку 

[4]. 

Методика 

«Інституту 

реформ» 

Застосовується математична 

модель і методика обробки 

статистичного матеріалу. 

Найважливіші фактори: 

економічний розвиток регіону; 

показники ринкової та фінансової 

інфраструктури; стан людських 

ресурсів; діяльність органів 

місцевої влади у сфері 

приватного підприємництва (ця 

група враховувалася до 2000 

року). 

Включає розрахунок 

стандартизованих 

значень (балів) кожного 

з показників. На основі 

формули середнього 

арифметичного 

стандартизованих 

значень визначає 

загальний рейтинг 

регіону. 

Джерело: систематизувала автор за 1, 2, 3, 4, 5. 

 

Складність формування інвестиційного потенціалу зумовлює 

необхідність і важливість подальшого теоретичного та практичного 

дослідження його соціально-економічної сутності, загальної динаміки, 

вирішення багатьох практичних проблем, пов’язаних із визначенням 

кожного ресурсу потенціалу. Тому постає вимога комплексності оцінки, 

що давала б уявлення не лише про величину потенціалу, а й про динаміку 

його зміни. 

 



 

 

 
 

 

 

Наукове видання 

 

 

Наука України – погляд молодих вчених 

крізь призму сучасності 
 

Тези доповідей ІІ Всеукраїнської науково-

практичної конференції з міжнародною участю 

26 вересня 2019 року 
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