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В сучасних умовах залучення іноземних інвестицій є невід’ємною 

складовою функціонування економіки будь-якої країни, при чому незалежно 

від рівня розвитку цієї країни. Для країн, що стоять на шляху зростання, цей 

процес є найбільш актуальним, тому наявність іноземних інвестицій має безліч 

позитивних наслідків. Головними з них є збільшення об’єму реальних 

капіталовкладень, прискорення темпів економічного зростання, покращення 

стану платіжного балансу країни, залучення локальних капіталів, зміцнення 

ринку фінансів, підвищення рівня зайнятості та кваліфікації кадрів, 

впровадження новітніх технологій, розвиток інфраструктури тощо. Звичайно 

існує багато аспектів, від яких залежить потенційна можливість розвитку 

країни та приплив іноземного капіталу, основним з них є інвестиційна 

привабливість. Інвестиційна привабливість є інтегральним показником, який 

поєднує економічні, фінансові, політичні та соціальні показники розвитку 

країни. Також можна сказати, що оцінка інвестиційної привабливості країни 

повинна включати декілька рівнів ієрархії. Тобто, існує також інвестиційна 

привабливість регіону, галузі та окремих суб’єктів господарювання. Кожен з 

цих рівнів має ряд аналітичних показників, що разом дають максимально 

вичерпане уявлення про інвестиційну привабливість країни в цілому. 

Факторами інвестиційної привабливості в основному виступають різні 

макроекономічні показники, що показують рівень розвитку виробництва, 

технологій, рівень життя та інше. Серед цих факторів найбільш впливовими є: 

рівень економічного зростання, політична стабільність, розмір ринку, розмір 

зовнішнього боргу країни, конвертованість валюти, сила валюти, рівень 

внутрішніх накопичень, рівень розвитку інфраструктури та ін. В свою чергу, 

рівень економічного зростання може характеризуватися приростом 

внутрішнього валового продукту за певний проміжок часу; політична 

стабільність зазвичай описується за допомогою сформованих рейтингів 

ефективності державного регулювання; розмір ринку – кількістю населення, 

кон’юнктурою ринку; сила валюти – рівнем інфляції; рівень внутрішніх 

накопичень – динамікою зміни внутрішнього валового продукту. 

На сьогодні існує достатньо велика кількість міжнародних рейтингів, 

тому, виникає необхідність здійснення порівняльного аналізу методичних 

підходів оцінки інвестиційної привабливості країни. Потребує створення такої 

методики, яка дозволяла б об’єктивно за допомогою математичних методів 

оцінити загальну інвестиційну ситуацію в державі і окремі чинники, що 

впливають на неї, мати інструменти виявлення найбільш впливових чинників, 

за рахунок яких можна корегувати рівень інвестиційної привабливості, що 

забезпечить сталий розвиток економіки країни та становлення її позитивного 

іміджу. 


