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ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ  

КРАЇН СВІТУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

 

Т.В. Андросова, Л.О. Чернишова, В.О. Козуб 
 

Виділено зовнішні фактори, що впливають на інвестиційну 

привабливість країн в умовах глобалізації. Проведено аналіз стану та руху 

прямих іноземних інвестицій (ПІІ) під впливом глобальних трансформаційних 
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зрушень. Розроблено та апробовано інтегральний індекс інвестиційної 

привабливості країн, який дозволяє обрати раціональне рішення щодо 

інвестиційної привабливості країни-реципієнта в умовах глобалізації.  

Ключові слова: глобалізація, міжнародне інвестування, інвестиційна 

привабливість, прямі інвестиції, модель, інтегральний індекс. 

 

ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 

СТРАН МИРА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

 

Т.В. Андросова, Л.А. Чернышова, В.А. Козуб 
 

Выделены внешние факторы, влияющие на инвестиционную 

привлекательность страны в условиях глобализации.  Проведен анализ 

состояния и движения прямых иностранных инвестиций (ПИИ) под влиянием 

глобальных трансформационных сдвигов. Разработан и апробирован 

интегральный индекс инвестиционной привлекательности стран, 

позволяющий выбрать рациональное решение относительно инвестиционной 

привлекательности страны-реципиента в условиях глобализации.  

Ключевые слова: глобализация, международное инвестирование, 

инвестиционная привлекательность, прямые инвестиции, модель, 

интегральный индекс. 

 

ESTIMATION OF INVESTMENT ATTRACTIVENESS  

OF THE WORLD COUNTRIES UNDER GLOBALIZATION 

 

T. Androsova, L. Chernуshova, V. Kozub 

 
The purpose of the article is to study international investment process in the 

countries of the world and to develop integrated assessment of the investment 

attractiveness of the countries in the context of global transformations. The 

characteristic of "investment attractiveness of the country" is given. External factors 

influencing investment attractiveness of the countries in the conditions of 

globalization are highlighted. The state and movement of foreign direct investment 

(FDI) was analyze dander the influence of global transformational changes of 

international investment markets. The periods of FDI inflow redistribution between 

the developed, developing countries and transition economies are studied. The US 

leaderships noted in attracting foreign capital. The increase of foreign investment 

volumes to the economies of Europe and Asia as a result of changing the paradigm 

of investment processes in the world is determined. With the preservation of the 

developed countries leadership in the investment development, the geography of 

FDIhas changed considerably in favor of the developing countries. 
The countries’ investment attractiveness is assessed by calculating the 

UNCTAD index for the three groups of countries with the largest FDIinflow. 
According to the results of the index calculation, three categories of countries are 
determined according to the state of their investment attractiveness: countries with 
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high investment attractiveness index; investment-attractive countries, sensitive to 
crisis phenomena (including Ukraine); countries with less investment-attractive 
markets. 

A multi-factor econometric model "FDI – investment attractiveness" was 
constructed for measuring significant factors of influence, due to which inflow of 
foreign investments takes place. The integral index of the investment attractiveness 
of the countries is developed. It allows choosing a rational variant of the decision 
concerning investment attractiveness of the recipient country. Approbation of the 
integral index of the investment attractiveness on the impact of indicators of socio-
economic development on the investment attractiveness of countries. 

Keywords: globalization, international investment, model, investment 
attractiveness, direct investments, integral index. 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді. На сучасному 
етапі розвитку світового господарства найважливішою умовою 
економічного зростання країн, дієвим засобом забезпечення 
національних економік необхідними фінансовими ресурсами є 
міжнародна інвестиційна діяльність. За цих умов виникає необхідність 
визначення основних тенденцій розвитку процесу міжнародного 
інвестування, чинників, здатних позитивно вплинути на економічний 
розвиток країн у взаємозв’язку «капітал – економічне зростання», з 
урахуванням особливостей прояву глобальних трансформацій, що 
відбуваються під впливом технологічних інновацій. Від ефективності 
здійснення інвестиційної діяльності залежить успіх розвитку 
економічного, політичного та соціального життя. Саме тому сьогодні 
необхідно приділяти особливу увагу питанням, пов'язаним з 
інвестуванням, способами і методами його активізації, вивченням умов 
формування сприятливої інвестиційної привабливості, залученням 
інвестицій та їх ефективним використанням. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий внесок у 
розробку теорії міжнародного інвестування зробили зарубіжні та 
вітчизняні вчені І. Бланк, І. Бузько, Н. Бударіна, Д. Кейнс, Ф. Котлер, 
Т. Кублікова, Ю. Макогон, О. Рогач, І. Сазонець, Й. Шумпетер та ін. 
Питання сутності й економічного змісту оцінки інвестиційної 
привабливості досліджено в працях таких науковців: О. Асаула,         
О. Вовчак, А. Гайдуцького, В. Федоренко, М. Денисенко,  
Ю. Макогона, О. Пєтухової, Т. Гуськова, Ф. Топсахалової та ін. Проте 
в сучасних умовах залишаються невирішеними питання інтегрованої 
системи оцінювання інвестиційної привабливості на макрорівні, що 
потребує подальших теоретико-методичних і практичних досліджень у 
цьому напрямі. 

Метою статті є дослідження процесу міжнародного 
інвестування в країнах світу та розробка інтегральної оцінки 
інвестиційної привабливості країн в умовах глобальних 
трансформацій. 



 208 

Виклад основного матеріалу дослідження. Світова економіка 

як цілісна економічна система розвивається в умовах посилення 

взаємозалежності, взаємопроникнення національних економік, 

саморегулювання, суспільного відтворення інвестицій. Для країн, які 

зацікавлені в залученні іноземних інвестицій для вирішення своїх 

соціально-економічних проблем, необхідно створити умови, що 

сприяють інвестуванню національної економіки.  

Інвестиційна привабливість країн визначається на основі 

своєчасної реструктуризації національних економік, позитивної 

динаміки чистих інвестицій, яка характеризує економічний розвиток 

підприємства, галузі, держави, ефективного використання потенційних 

конкурентних переваг. Поняття інвестиційної привабливості важливе в 

аспекті міжрегіонального та міждержавного переміщення капіталу як 

одного з основних факторів економічного розвитку.  

Під інвестиційною привабливістю розуміють систему або 

поєднання різних об’єктивних ознак, засобів, можливостей, що 

зумовлюють у сукупності потенційний платоспроможний попит на 

інвестиції в певній країні, регіоні, галузі [1, с. 17]. 

На інвестиційну привабливість країн в умовах глобалізації 

впливають зовнішні фактори, пов’язані з об’єктивними передумовами 

формування інвестиційної привабливості світової економіки:  

 міжнародний поділ праці, що зумовлює спеціалізацію 

національних економік, господарських структур, науки, інформації в 

системі економічних взаємозв’язків; 

 транснаціоналізація світової економіки, яка посилює 

інтеграцію національних економік на основі транснаціоналізації 

інвестицій, виробництва, кооперування, комбінування; 

 світовий ринок як сфера товарно-грошових відносин між 

країнами. 

Транснаціоналізація та глобалізація світової економіки 

зумовили, на нашу думку, захист капіталу від різких змін на ринку 

міжнародного інвестування. Відбулося посилення впливу зовнішніх 

факторів на розвиток національних економік [2, с. 94].  

Основним напрямом міжнародного інвестування є залучення 

прямих іноземних інвестицій (ПІІ). ПІІ забезпечують прискорене 

зростання економічної активності приймаючої країни шляхом 

трансферу технологій, інтеграції національного ринку у світовий 

економічний простір та гарантують упровадження передових світових 

практик в управління [3, с. 73–78]. За умови збереження лідерства 

розвинених країн в інвестиційному розвитку значно змінилася 

географія ПІІ на користь країн, що розвиваються (табл. 1).  
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Таблиця 1 

Обсяги припливу ПІІ в країни світу 

за період 1970–2015 рр., млн дол. 

 

Країни 

світу 

1-ша 

хвиля 

1970–

1985 рр. 

Пито- 

ма 

вага, 

% 

2-га 

хвиля 

1986–

2000 рр. 

Пито- 

ма 

вага, 

% 

3-тя хвиля 

2001– 

2014 рр. 

Пито- 

ма 

вага, 

% 

За період 

1970–

2015 рр. 

Пито- 

ма 

вага, 

% 

Країни 

світу, млн 

дол. США 582714 100,0 5925842 100,0 16370279 100,0 22878835 100,0 

Розвинені 

країни 418638 71,8 4399410 74,2 9169293 56,0 13987341 61,1 

Країни,  

що розви-

ваються 164015 28,1 1480285 25,0 6364818 38,9 8009118 35,0 

Країни з 

перехідною 

економікою 62 0,01 46148 0,78 836170 5,11 882380 3,86 

Примітка. Розраховано авторами на основі даних [4]. 

 

Розвиток міжнародного інвестування в умовах глобальних 

трансформацій проходить через складні періоди перерозподілу 

припливу ПІІ між розвиненими країнами (зменшення питомої ваги від 

72 до 56%) та країнами, що розвиваються (збільшення від 28 до 

38,9%). Зазначені періоди міжнародного інвестування для аналізу були 

розділені на три хвилі з 15–річним терміном змін (табл. 1).  

Перша хвиля припливу інвестицій – це період стабільного 

зростання з 1970 до 1985 р., який характеризується чотириразовим 

зростанням (від 13,3 до 55,8 млрд дол.), двома п’яти–річними 

періодами стабільного зростання і короткотерміновими періодами 

спаду ПІІ. Друга хвиля припливу інвестицій – це період стрімкого 

зростання з 1986 до 2000 р., який характеризується п’ятнадцяти-

разовим зростанням (від 86,7 до 1363,2 млрд дол.), двома тривалими 

періодами стабільного зростання, однорічним спадом ПІІ. Третя хвиля 

припливу інвестицій – це період кризових потрясінь з 2001 до 2015 р., 

який характеризується  дворазовим зростанням (від 684,1 до  

1228,3 млрд дол.), трьома періодами зростання та чотирма періодами 

спаду ПІІ (рис. 1). 
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Рис. 1. Питома вага припливу ПІІ країн світу, у 1970–2015 рр., % 

 

На сучасному етапі глобального економічного розвитку, коли 

міграція фінансових потоків не обмежується ні національними 

кордонами, ні міжнародними інституціями, безсумнівним лідером у 

сфері залучення іноземного капіталу залишаються США. Проте у світі 

відбувається зміна парадигми інвестиційних процесів, за якої 

домінуючим мотивом іноземного інвестування стає зміцнення 

самодостатності європейських національних економік [5, с. 392–397]. 

Країни ЄС мають можливість покращити власну міжнародну 

інвестиційну позицію під час перерозподілу капіталу, який набуває 

сьогодні глобального характеру та супроводжується локальними, 

регіональними й світовими кризами. 

У нестабільному міжнародному інвестиційному середовищі 

європейська економіка виявляється більш стійкою порівняно з 

економікою інших регіонів, а тому привабливішою для стратегічного 

інвестора. Отже, перерозподіл ПІІ за регіонами світу за три хвилі 

розвитку змінився на користь країн Азії та Європи (табл. 2). 

Для оцінювання інвестиційної привабливості країн 

використовується ЮНКТАД – індекс, який розраховується лише для 

країн (розвинених, тих, що розвиваються, та країн із перехідною 

економікою), де спостерігається в середньому найбільший приплив ПІІ 

протягом десяти років. Країна, яка має вищі коефіцієнти питомої ваги 

своїх ВВП, зайнятості та експорту у відповідних світових показниках, 

отримуватиме більшу частку припливу ПІІ (індекс більший за 1).  

   1 хвиля –               2 хвиля –                3 хвиля – 
1970–1985 рр.        1986–2000 рр.        2001–2015 рр. 

% 
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Таблиця 2 

Обсяги припливу ПІІ в регіони світу  

за період 1970–2015 рр., млн дол. 
 

Країни  
світу 

1-ша хвиля 

1970–1985 рр. 
Питома 
вага, % 

2-га хвиля 

1986–2000 рр. 
Питома 
вага, % 

3-тя хвиля 

2001–2015 рр. 
Питома 
вага, % 

Країни світу  

(млн дол.) 582714 100,0 5925842 100,0 16370279 100,0 

Країни 

Америки 257400 44,2 2170581 36,6 5148860 31,5 

Країни Азії 82505 14,2 975394 16,5 4614346 28,2 

Країни 

Європи 196927 33,8 2626765 44,3 6235355 38,1 

Інші 45882 7,9 153102 2,6 371718 2,3 

Примітка. Розраховано авторами на основі даних [4]. 

 

У результаті розрахунку середньої геометричної показників 

індексу стану припливу ПІІ за десять років авторами виокремлено три 

категорії країн відповідно до стану їх інвестиційної привабливості:  

І категорія – країни з високим індексом інвестиційної 

привабливості: Гонконг – 12,80; Сінгапур – 8,29; Туркменістан – 3,55; 

Бельгія – 3,02; Казахстан – 2,59; 

ІІ категорія – країни інвестиційно привабливі, чутливі до 

кризових явищ: Україна – 1,7; Австралія – 1,56; Великобританія – 1,52; 

Канада – 1,38; Росія –1,32;  Бразилія –1,08; Іспанія – 1,06; Азербайджан 

– 1,01; 

ІІІ категорія – країни, ринок, яких є менш інвестиційно 

привабливим: Китай – 0,90; Індія – 0,84; США – 0,56; Німеччина – 0,43 

(рис. 2).  

Слід зазначити, що наведені рейтингові оцінки України в 

глобальному інвестиційному середовищі, віднесеної за 

запропонованою класифікацією до другої категорії інвестиційно 

привабливих, чутливих до кризових явищ країни та за класифікацією 

ЮНКТАД – як країни з перехідною економікою, дозволяє віднести 

Україну до країн із досить великим розміром і потенціалом 

внутрішнього ринку. 

Такий підхід до статистичної оцінки узгодженості інтересів 

учасників іноземного інвестування дозволяє об’єктивно оцінити 

ситуацію в країні та розробити напрями прийняття рішень для 

вдосконалення інвестиційної політики держави, підвищення 

інвестиційної привабливості й ефективності інвестування загалом і за 

видами економічної діяльності. 
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Рис. 2. Середній показник індексу інвестиційної привабливості країн 

світової економіки у 2005–2015 рр. 

 

Оскільки ЮНКТАД – індекс припливу інвестицій характеризує 

відносні успіхи країни в залученні ПІІ, але не враховує впливу 

показників-індикаторів соціально-економічного розвитку країни, за 

рахунок яких це відбувається, актуальним завданням є розробка 

комплексної оцінки інвестиційної привабливості економік країн. 

Для цього побудуємо багатофакторну економетричну модель 

«ПІІ – інвестиційна привабливість». Як основні показники-індикатори 

соціально-економічного розвитку країни візьмемо валовий внутрішній 

продукт країни, працездатне населення у країні, експорт країни, імпорт 

країни, індекс споживчих цін, «інфляція в цінах споживачів». На їх 

основі розрахуємо п’ять індексів, що відображають інвестиційну 

привабливість з урахуванням потенціалу країни-реципієнта інвестицій 

у світі. 

 

                                                          (1) 

 

де  IПІ – індекс припливу ПІІ в країну i в період часу; ВВП – валовий 

внутрішній продукт країни i; СВП – світовий валовий продукт; ПНК – 

працездатне населення у країні i; СПН – працездатне населення світу; 

E – експорт країни i; СE – світовий експорт; I – імпорт країни i; СI – 

світовий імпорт; ІСЦ – індекс споживчих цін країни i; СІСЦ – світовий 

індекс споживчих цін. 
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Із метою вибору раціонального варіанта рішення щодо 

інвестиційної привабливості країни-реципієнта визначимо  

інтегральний індекс інвестиційної привабливості країн таким чином: 

 

                               (2) 

 

де ІІНІП – інтегральний індекс інвестиційної привабливості країни i в 

період часу; ПІi – приплив інвестицій у країну i; ПІС – приплив 

інвестицій в усі країни світу; а1, а2, а3, а4, а5 – вагові коефіцієнти,           

 аі = 1. 

Розрахований інтегральний індекс інвестиційної привабливості 

країни – це зважена середня геометрична величина п’ятьох індексів 

макроекономічного впливу протягом п’яти років, яка дає можливість 

для інвесторів визначати здатність країни отримувати ПІІ у ході 

світового інвестиційного руху капіталу порівняно з іншими країнами-

реципієнтами ПІІ. Вагові коефіцієнти моделі були визначені на основі 

експертних оцінок. Результати розрахунку інтегрального індексу 

інвестиційної привабливості за п’ять років наведено в табл. 3.  

Вплив показників-індикаторів соціально-економічного розвитку 

на інвестиційну привабливість Бельгії, Гонконгу та Казахстану 

зумовив зменшення індексу, але його значення залишилося більше  

за 1. У цих країнах показники експортно-імпортних операцій найвищі. 

Водночас Китай та Німеччина, які мають менший обсяг експорту, 

досягли збільшення інтегрального індексу інвестиційної привабливості 

(відповідно на 0,31 та 0,57 пункти), маючи відносно менший його 

показник (відповідно 0,9 та 0,97) (табл. 3). 

У Казахстані за загального зниження індексу на 1,19 пункту 

відносно рівня показників-індикаторів він залишається позитивним 

(1,2). Україна має резерв для збільшення інвестиційної привабливості 

(0,38 пункту) за рахунок дешевого працездатного населення та 

наявних споживчих цін. 

Отже, застосування інтегрального індексу інвестиційної 

привабливості країн з урахуванням зважених показників-індикаторів  

підвищує точність і надійність статистичних висновків і 

прогнозованих результатів та рівень регулювання інвестиційних 

потоків в умовах глобальних трансформацій.  
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Таблиця 3 

Вплив показників-індикаторів соціально-економічного розвитку 

країн на ПІІ у 2010–2015 рр. 
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Розвинені країни 

Бельгія 3,02 2,49 0,212 0,079 0,234 0,234 0,242 3,04 1,35 –1,69 

Німеччина 0,43 0,29 0,225 0,093 0,223 0,217 0,243 0,40 0,97 0,57 

Країни, що розвиваються 

Китай 0,9 0,80 0,182 0,219 0,183 0,174 0,243 0,59 0,9 0,31 

Гонконг 12,76 16,55 0,193 0,071 0,242 0,243 0,250 14,5 1,5 –13,0 

Країни з перехідною економікою 

Казахстан 2,59 3,15 0,184 0,184 0,210 0,188 0,250 2,39 1,2 –1,19 

Україна 1,71 1,20 0,157 0,220 0,184 0,172 0,250 0,64 1,02 0,38 

Примітка. Розраховано авторами на основі даних [4]. 

 

Висновки. В умовах глобальних трансформацій інвестування 

сприяє розвитку та прискорює темпи зростання економіки країн, 

обсягів експорту, диверсифікації структури економіки, забезпечує 

впровадження нових, передових технологій, збільшуючи тим самим 

продуктивність праці та підвищення рівня зайнятості, дозволяє 

використовувати новітні методи менеджменту та маркетингу тощо. 

Згідно з доповіддю МВФ, збільшення прямих іноземних інвестицій у 

країні на десять відсоткових пунктів відносно ВВП підвищує 

економічне зростання в середньому на 0,3 відсоткового пункту [6, с. 32].  
Унаслідок того, що міжнародні потоки ПІІ є менш чутливими до 

кризового шоку, їх питома вага є більшою за питому вагу міжнародних 
кредитів і вкладень в іноземні цінні папери. Лідером із залучення 
іноземного капіталу виступають США. Одночасно у світі відбувається 
зміна парадигми інвестиційних процесів, за якої домінуючим мотивом 
іноземного інвестування стає зміцнення самодостатності економік 
країн Європи та Азії. У результаті в нестабільному міжнародному 
інвестиційному середовищі європейська економіка є більш стійкою 
порівняно з економікою інших регіонів, і, відповідно, – 
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привабливішою для стратегічного інвестора. Оцінка інвестиційної 
привабливості формує базу для вибору інвестицій. Оскільки 
невизначеність економічної ситуації істотно позначається на якості 
прогнозів, що пояснює підвищений ризик в оцінці будь-яких 
інвестицій, запропоновано використання інтегрованої системи оцінки 
інвестиційної привабливості на макрорівні, яка сприятиме досягненню 
компромісу інтересів між інвестором і реципієнтом інвестицій. 
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