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МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ОЦІНКИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ:
ВІТЧИЗНЯНИЙ І ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД
У статті висвітлено методичні основи оцінки інвестиційного потенціалу в розрізі груп потенціалів, а саме
базові потенціали, потенціали трансформаційної економіки, потенціали розвитку. Досліджено вітчизняний та зарубіжний досвід оцінки інвестиційного потенціалу. Розглянуто асиміляційний потенціал як
відновлюючу особливість природно-ресурсного потенціалу, що впливає на формування інвестиційного
потенціалу національної економіки.
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Постановка проблеми. Інвестування відіграє
Виклад основного матеріалу дослідження.
важливу роль в економіці та є базою, на якій У сучасній інвестиційній практиці використоґрунтується економічний розвиток суспільства вуються переважно показники, засновані на
загалом. В умовах конкурентної політики та використанні дисконтних методів розрахунку.
трансформаційних змін розвиток національної Статистичні показники оцінки ефективності
економіки залежить від ступеня інвестиційної інвестиційного
потенціалу
використовуються
активності. При цьому прагнення одержати дохід, переважно для оцінювання ефективності коротякий є достатнім для відновлення та приросту еко- кострокових інвестиційних проектів [2]. Сутність
номічного потенціалу, змушує шукати напрями потенціалу країни в динамічній економічній сисефективного вкладення власних коштів та залу- темі дасть змогу визначити основні складові екочати більшу кількість інвесторів [1]. Трансфор- номічного потенціалу, оцінити місце інвестиціймаційні процеси економіки України відбуваються ного потенціалу у його складі (рис. 1).
досить складно. Нині країна переживає глибоку
Відповідно до особливостей економічного потенсистемну кризу, яка відзначається відсутністю ціалу України виділяємо такі три групи потенцівласної виваженої стратегії формування та наро- алів, які формуються залежно від можливостей
щування виробничого потенціалу, неефективним та перспектив розвитку інвестиційного потенцівикористанням природно-ресурсного, інформацій- алу країни загалом: базові потенціали (наявність
ного та наукового-технічного потенціалу країни.
ресурсів та можливостей розвитку), потенціали
Аналіз останніх досліджень і публікацій. трансформаційної економіки (ресурси та можлиШироке коло питань, пов’язаних з проблемами вості розвитку в період економічних змін), потеноцінки інвестиційного потенціалу та пошуком ціали розвитку (потенціал, який є основою розвипріоритетних напрямів підвищення його ефектив- тку економічної системи).
ності, розглянуте в працях зарубіжних та вітчизМетоди оцінки інвестиційного потенціалу
няних вчених, таких як В. Базилевич, Г. Баня- будемо розглядати в розрізі визначених нами
нин, В. Беренс, І. Бланк [2], Є. Бойко, Л. Гітман, вище трьох груп потенціалів (рис. 1).
А. Гойко, М. Джонк, А. Дука, Я. Крупка,
Такий підхід є новим та оригінальним, оскільки
В. Лещук, Г. Маховікова, Т. Овчаренко, К. Рейлі, дає змогу виявити спільні та відмінні методики
П. Рогожин, Д. Черваньов, У. Шарп,
В. Шевчук. Аналіз їх праць показав,
що нині актуальним питанням є
дослідження методики оцінки інвестиційного потенціалу національної
економіки.
Виділення не вирішених раніше
частин загальної проблеми. У дослідженнях згаданих авторів відсутня
систематизація застосовуваних методик оцінки інвестиційного потенціалу мезорівня економіки; недостатньо чітко сформульовані переваги
та недоліки кожного пропонованого
методичного підходу; не проведений глибинний аналіз перспектив
їх використання в рамках сучасної
економічної системи. Це обумовлює необхідність проведення більш
глибоких досліджень методології
оцінки інвестиційного потенціалу
національної економіки [2].
Мета статті полягає у вивченні
методичних основ оцінки формування та регулювання інвестиційного потенціалу з огляду на можРис. 1. Інвестиційний потенціал національної економіки країни
ливості їх подальшої адаптації та
у трансформаційній економічній системі
застосування в Україні.
Джерело: сформовано автором
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для дослідження інвестиційного потенціалу, а
головне, сформувати методичну платформу для
дослідження
перспективного
інвестиційного
потенціалу національної економіки. Для досягнення поставленої мети розглянемо методики, що
призначені для складників кожної групи потенціалів, а також оцінимо їх ефективність щодо застосування до дослідження самих потенціалів.
Для дослідження інвестиційного потенціалу,
інвестиційної привабливості використовуються
показники, що активні в зарубіжних рейтингових
методиках “Standard & Poors Rating Services”,
“World Bank Group”, “Moodys Investors Service”,
“The Global Competitiveness Index”. Ці методики вигідні у застосуванні, коли існує необхідність надання порівняльної оцінки інвестиційного потенціалу, а фактори, що його визначають,
неможливо чи складно охарактеризувати за допомогою кількісних параметрів. Недоліками цих
методів є відсутність єдиної методологічної бази,
значний рівень суб’єктивізму.
У світовій економічній науці вивчення базових потенціалів пов’язане з підходами, які дають
змогу оцінити потенціал природних ресурсів
країни, зокрема асиміляційний потенціал, трудових ресурсів (наявних та можливих), виробничий (включає технічну та технологічну складові
виробничого процесу). Для оцінювання природноресурсного потенціалу у сучасних умовах, прискорених трансформацією економічної системи,
вважаємо за необхідне виділити асиміляційний
потенціал, який фактично відображає здатність
природних ресурсів до самовідновлення.
Вважаємо, що асиміляційний потенціал трансформаційної економіки загалом можна визначити
як її здатність до відтворення та відновлення
протягом певного часового проміжку. Залеж-

Асиміляційний
потенціал

ність асиміляційного потенціалу від економічного
розвитку національної економіки, як від інвестиційного потенціалу, може бути визначена як
обернено пропорційна. На рис. 2 подано асиміляційний потенціал трансформаційної економіки у
взаємозв’язку з інвестиційним потенціалом. Частина природних ресурсів здатна до відновлення,
по-перше, коли вони використовуються до певної
(критичної) межі, а по-друге, коли на їх відновлення витрачаються значні кошти.
Йдеться про певний рівень інвестиційних
потоків, що здатний не лише економити витрати
природних ресурсів, але й стимулювати їх відновлення (енергозберігаючі технології, біопаливо тощо). Точка E0 на рис. 2 відображає певний переломний момент в економіці (наприклад,
біфуркаційний вибух, науково-технічну революцію), після якого рух економічних процесів може
стимулювати асиміляційний потенціал (до положення А2ІП2) або знижувати його (до положення
дослідженими економічними трансформаціями).
Інвестиційний потенціал створює альтернативу
подальшому розвитку навколишнього природного
середовища за активного споживання природних
ресурсів, властивого відкритій трансформаційній
ринковій економічній системі.
Трудовий потенціал у складі базового потенціалу пропонуємо досліджувати на основі методики,
запропонованої такими авторами, як Г. Беккер та
Б. Чизуік [3], які пропонували оцінювати вплив
доходів на інвестиційну активність регіону, міграцію трудових ресурсів (як міжрегіональну, так і
за межі країни), що є визначальним фактором для
дослідження його (регіону) інвестиційної здатності.
На наш погляд, методика дослідження трудового
потенціалу та ефективності інвестиційного потенціалу має включати схильність до міграції трудо-
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де А1 – умовно початковий рівень асиміляційного потенціалу природних ресурсів;
А2, А3 – діапазон зміни асиміляційного потенціалу за позитивної трансформації
економічного потенціалу;
АС, – економічна крива асиміляційного потенціалу;
АС1, АС2 – зміни економічної кривої асиміляційного потенціалу;
ІП1 – умовно позначений максимальний рівень інвестиційного потенціалу;
ІП2, ІП3, ІП4 – рівень інвестиційного потенціалу у взаємозв’язку із асиміляційним
потенціалом та трансформаціями економіки;
E0 – переломний момент в економіці, який визначає передумови для подальшого
розвитку.

Рис. 2. Асиміляційний потенціал трансформаційної економіки
Джерело: сформовано автором
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вих ресурсів та інфляційну складову. За допомогою
міграції робочої сили на макрорівні поєднуються
масштаби, напрями, інтенсивність різних міграційних потоків між регіонами за параметрами соціально-економічного розвитку території (заробітна
плата, рівень зайнятості, розміри капіталовкладень,
житлові умови, кількість робочих місць тощо). На
мікрорівні вивчається міграційна реакція окремих
індивідів, сімей або домогосподарств на зміну тих чи
інших показників умов життя, важливих з огляду
на прийняття рішень щодо міграції [3].
Виробничий потенціал безпосередньо пов’язаний з трудовим та ресурсним, складає з ними
таку нерозривну систему, визначену як основна в
економічній теорії: «ресурси – праця – капітал».
Метод прогнозування Брауна (модель експоненційного згладжування) для умов, які визначає
динамічна нелінійна економічна система, здатний
відображати розвиток не тільки у вигляді лінійної
тенденції, але й у вигляді випадкового процесу,
що не має тенденції. Екстраполяційний прогноз
досліджує сформовані в минулому та сьогоденні
стійкі тенденції економічного розвитку, переносить їх на майбутнє, щоби показати, до яких
результатів можна дійти в майбутньому, якщо
рухатися до нього з тією самою швидкістю або
прискоренням, що й у минулому [4].
Загалом сукупність методик дослідження базових потенціалів повинна мати спільний вектор,
а в найпростішому математичному вигляді може
бути представлена так:
БП= П-рП+ТП+ВП,
(1)
де БП – базові потенціали; П-рП – природноресурсний потенціал; ТП – трудовий потенціал;
ВП – виробничий потенціал.
Розглянемо методики, актуальні для дослідження потенціалів трансформаційної економіки.
У класичній економічній теорії потенціал трансформаційної економіки досліджений мало переважно через інші складові економічної системи,
що є дещо обмеженими та деформованими.
Складовою потенціалів трансформаційної економіки є тіньовий потенціал, який є потенційним
станом тіньового сектору, тобто найбільш ймовірним прогнозом його розвитку. Оцінити тіньовий
потенціал, який відображає майбутній стан розвитку тіньової економіки, що негативно впливає на національне господарство, інвестиційний
потенціал, а також приводить до важко виправних
деформацій структури економіки, серйозних політичних та економіко-соціальних наслідків, можна
шляхом дослідження наявного тіньового сектору та
з урахуванням прогнозів тенденцій його розвитку.
Тіньовий сектор, який тією чи іншою мірою властивий будь-якій економіці, істотно стримує економічне зростання та послаблює інтеграційні можливості країни, окремих економічних суб’єктів, її
соціокультурний та науковий потенціал.
Інформаційний потенціал поєднує організаційно-технічні та інформаційні можливостей,
які забезпечують підготовку та прийняття управлінських рішень [1; 2]. У складі інформаційного
потенціалу можна окремо виділити інформаційнообчислювальний потенціал, до якого належить
комплекс технічних, програмно-математичних,
організаційно-економічних засобів та спеціальних
кадрів, призначений для автоматизації процесу
вирішення завдань управління підприємством у
різних галузях людської діяльності [5].
Інформаційно розвинене суспільство є економічним потенціалом країни загалом. Як відомо,

інформація має управлінську складову, дає можливості інтенсивного розвитку економіки та не
обмежений в часі постійний процес перетворень
системи та її елементів, зв’язків і відносин між
ними. Іміджевий потенціал за допомогою інформаційного потенціалу формує управлінські, економічні, соціальні та іміджеві можливості. Системний розвиток інформаційного потенціалу є
ефективним механізмом інтеграції країни в міжнародну інвестиційну сферу, розвитку національної економіки та культури. Врахування впливу
інформаційного потенціалу дасть змогу комплексно оцінити інвестиційний потенціал трансформаційної економіки України.
Важливим індикатором коливань у формуванні інвестиційної політики, інвестиційної привабливості країни та її регіонів є інфляція, яка
характеризується загальним підвищенням цін та
зниженням купівельної спроможності грошей.
В результаті зростання цін знижується конкурентоспроможність національних товарів, внаслідок
чого зростає імпорт, зменшується експорт, банкротують національні виробники, збільшується
попит на більш стабільну іноземну валюту, посилюється втеча капіталів за кордон, а це сприяє
зниженню політичної стабільності у суспільстві,
зростанню соціальної напруженості [6, с. 23].
Все це приводить до того, що змінюється структура, зменшуються реальні доходи державного
бюджету, звужуються можливості держави для
проведення інвестиційної політики, зростають
бюджетний дефіцит і державний борг.
Відповідно до цих властивостей формуються
методики оцінки інфляційного потенціалу. Часто
йдеться про комплексні методи, що включають
математичні та економічні підходи. Так, для
дослідження інфляційного потенціалу національної економіки використовують агрегатний індекс
цін (який ґрунтується на наслідковому характері
інфляції). Така методика дасть змогу слідкувати
за процесом підвищення загального рівня цін в
економіці країни або рівноцінного зниження купівельної спроможності грошей.
Різні прийоми та методи антиінфляційної політики використовує держава під час здійснення
політичних рішень інвестиційної політики країни. Основне завдання політичного потенціалу
трансформаційної економіки полягає в тому,
щоби передбачити можливу сферу використання
кожного методу та вибрати найефективніший у
кожному конкретному випадку, оскільки вибір
певного методу прогнозування політичних процесів залежить від мети, термінів та часу, відведеного на розроблення прогнозів. У цьому контексті
доцільно розглянути такі методи, як метод колективної генерації ідей («мозкової атаки»), метод
моделювання, метод колективної експертної
оцінки, метод Дельфі, метод побудови сценаріїв,
методи екстраполяції та інтерполяції [7].
Для іміджевого потенціалу національної економіки вибираємо метод у вигляді економіко-математичної моделі як один із сучасних та комплексних
підходів, що дає можливість оцінити зміни потенціалу в результаті інтеграції. Для вирішення інтеграційних завдань іміджевого потенціалу необхідно
розробити організаційно-економічний механізм, що
описує оцінювання зміни потенціалу в результаті
інтеграції, та побудувати модель оцінки потенціалу іміджевого потенціалу суб’єкта з урахуванням
запланованих, потенційних та діючих проектів [5].
Для дослідження потенціалів трансформаційної економіки такий підхід дасть змогу оцінити
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важливість урахування тих чи інших факторів,
а також побудувати їх взаємозалежність. На цій
основі можна обрахувати коефіцієнти формули:
ПТЕ= ТП+ІП+ІнП+ПП+ІМ,
(2)
де ПТЕ – потенціали трансформаційної економіки; ТП – тіньовий потенціал; ІП– інформаційний потенціал; ІнП – інфляційний потенціал;
ПП – політичний потенціал; ІП – іміджевий
потенціал.
Розглянемо найбільш поширені методики
дослідження потенціалу розвитку. Нині вони
характеризуються розмаїттям, а їх постійне коригування, вдосконалення та доповнення відбуваються паралельно тому, як змінюються ринок та
економіка нашої країни, її регіонів та світу. Більшість цих методик ґрунтується на обрахуванні
окремих, визначених як пріоритетні, показників,
інші – на комплексному підході. До найбільш
поширених методик у сучасній економічній науці
відносимо економіко-математичне та імітаційне
моделювання, побудова економетричної моделі.
Оцінка потенціалу розвитку у вартісному вираженні передбачає визначення вартості активів та
величин економічних результатів, які можуть
бути отримані в майбутньому [1]. Критерієм такої
оцінки потенціалу є величина новоствореної вартості її складових частин. Методика вартісної
оцінки є однією з найбільш придатних для виміру
та зіставлення інвестиційного потенціалу в сучасних економічних умовах.
Науково-технічний потенціал доцільно розглядати в розрізі технологічної та науково-дослідницької складових, які виражені через коефіцієнти.
Відбір показників для оцінювання структурних
складників науково-технічного потенціалу проводиться із залученням експертів.
Ринково-фінансовий потенціал розвивається в
певний період під впливом не лише економічних,
але й культурних та соціальних чинників. Розрахунок величини абсолютного ринково-фінансового
потенціалу здійснюється за формулою:
Q=n*p*q*v,
(3)
де Q – абсолютний ринково-фінансовий потенціал; n – кількість потенційних споживачів
товару; p – частота купівлі товару; v – максимальний обсяг споживання товару [8].
Ринково-фінансовий потенціал залежить від
часу, а в його склад ми вносимо фінансовий потенціал як основу ринкових відносин на інвестиційному ринку. Його зміна викликається змінами
споживчих звичок, пріоритетів, культурних цінностей, доходів, технологій, рівня цін, рівня прожиткового мінімуму, заробітної плати, змінами в
законодавстві тощо. Перелічені чинники обумовлюють зміни в етапах життєвого циклу, внаслідок
чого змінюється величина ринково-фінансового
потенціалу. Зазначимо, що, незважаючи на знаСписок використаних джерел:
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
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чну кількість методик, вони спрямовані на аналіз
уже наявного стану, дослідження потенціалу як
такого є їх слабкою стороною.
Потенціал управління виникає як наслідок та
необхідність ефективної ринково-економічної системи. Методи потенціалу управління національною
економікою складають систему, що забезпечує взаємодію діагностики, регулювання та моніторингу
показників, які характеризують нормальний,
нестабільний та кризовий типи інвестиційної стійкості, дають можливість підвищити ефективність
управління інвестиційним потенціалом.
Для визначення щільності зв’язку та взаємозалежності між такими параметрами потенціалу
розвитку доцільно використати показники щільності в нелінійній моделі. Такий підхід дасть
змогу оцінити важливість урахування тих чи
інших факторів та побудувати їх ієрархію щільності. На цій основі є можливим обрахування коефіцієнтів формули:
ПР= Н-тП+Р-фП+ПУ,
(4)
де ПР – потенціали розвитку; Н-тП – науковотехнічний потенціал; Р-фП – ринково-фінансовий
потенціал; ПУ – потенціал управління.
Насамкінець розглянемо методики дослідження інвестиційного потенціалу задля оцінювання показників, які лежать в основі визначених нами вище груп інвестиційного потенціалу.
Сукупність потенціалів, зображених на рис. 1,
дасть можливість оцінити інвестиційний потенціал національної економіки.
ІП=БП+ПТЕ+ПР
(5)
де ІП – інвестиційний потенціал; БП – базові
потенціали; ПТЕ – потенціали трансформаційної
економіки; ПР – потенціали розвитку.
Зауважимо, що для дослідження інвестиційного потенціалу розглянуті вище показники
повинні бути скореговані з урахуванням певних
вагових коефіцієнтів (мультиплікаторів), що
покликані відобразити їх роль для інвестиційного
потенціалу в конкретний проміжок часу (економічний період).
Висновки. У статті доведено, що ефективніше
досліджувати інвестиційний потенціал з урахуванням всіх потенціалів нижчих рівнів, а не
лише з огляду на статистичні показники економічного розвитку країни. Кожен з розглянутих
методів оцінювання інвестиційного потенціалу
відіграє вирішальну роль у забезпеченні стратегічної конкурентоспроможності національної
економіки. Доведено, що показники можуть змінюватися в часі та мають трансформаційну складову. Подальше вдосконалення методичних основ
доцільно здійснювати в межах світових тенденцій економічного розвитку з використанням
зарубіжного досвіду формування інвестиційного
потенціалу.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА:
ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
Резюме
В статье освещены методические основы оценки инвестиционного потенциала в разрезе групп потенциалов, а именно базовые потенциалы, потенциалы трансформационной экономики, потенциалы развития.
Исследован отечественный и зарубежный опыт оценки инвестиционного потенциала. Рассмотрен ассимилирующий потенциал как восстанавливающая особенность природно-ресурсного потенциала, которая
влияет на формирование инвестиционного потенциала национальной экономики.
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METHODOLOGICAL BASES OF EVALUATION OF INVESTMENT POTENTIAL:
DOMESTIC AND EXTERNAL EXPERIENCE
Summary
In the article the methodical bases of estimation of investment potential in the context of potential groups
are highlighted, namely: base potentials, transformational economy potentials, developmental potentials. The
domestic and foreign experience of estimation of investment potential is investigated. Assimilation potential
is considered as a restorative feature of natural resource potential that influences formation of investment
potential of national economy.
Keywords: estimation methodology, investment potential, investment activity, management, regulation.

© Сабецька Т. І., Сабецький В. Б., 2019

49

