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 Анотація. У статті розкрито сутність інвестиційної привабливості 

підприємства, визначено основні фактори впливу на неї, як зовнішні, так і 

внутрішні. Виявлено ряд проблем, що спричиняють низький рівень 

інвестиційної привабливості вітчизняних підприємств. З метою покращення 

ситуації було запропоновано різні методики оцінювання інвестиційної 

привабливості підприємства  та розглянуто можливості їх використання у 

сучасних умовах. 

Abstract. This article deals with the nature of investment attractiveness, the 

main factors that influenced it, both external and internal. We found a number of 

problems that cause low investment attractiveness of domestic enterprises. In order 

to improve the situation have been proposed methods of evaluation of investment 

attractiveness and discussed the possibility of their use in the modern world. 
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Актуальність даної теми проявляється в тому, що для відновлення 

нормального функціонування більшості українських підприємств, які зупинили 

свою  діяльність в наслідок фінансової кризи, необхідні надходження 

тимчасово вільних грошових потоків, які знаходяться в руках зарубіжних і 

вітчизняних інвесторів. Інвестори, які хочуть вкласти свої активи в 

підприємство, повинні бути абсолютно впевнені у виборі правильного ділового 

партнера та отриманні ефекту від вкладених інвестиційних ресурсів. Ці умови 

зумовлюють необхідність вміти чітко аналізувати фінансовий стан установи, 

що потребує інвестування. 

Аспекти економічного аналізу інвестиційної привабливості досліджували 

ряд вітчизняних і зарубіжних економістів: І.А.Бланка, І.А.Бондарчука, 

С.М.Бутки, О.І.Вакаріної, Б.М.Вишиваної, О.І. Носова, О.О.Гончаренка, 

В.С.Головатюка, А.В.Захаріної, А.Колосової та інших. 

Основною проблемою у вирішенні даної проблеми є те, що ще й досі не 

визначено основу інвестиційної привабливості підприємства, не розроблено 

методики її оцінки. Отже, виникає необхідність  вирішення питань, пов’язаних 

з економічною оцінкою інвестиційної привабливості українських підприємств.  

Метою даної статті є дослідження сутності інвестиційної привабливості, 

визначення та узагальнення основних методик її оцінювання. Ми пропонуємо 

розглядати інвестиційну привабливість як комплекс факторів, аналіз яких 

вказує на можливість вкладання коштів в той чи інший об’єкт та отримання 

певного економічного ефекту. 

Основним етапом формування інвестиційної привабливості підприємства є 

визначення факторів впливу на неї та їх класифікація, що сприяє кращому 

розумінню самої сутності інвестиційної привабливості. 

Оскільки не існує однієї класифікації цих факторів ми розглянемо 

найбільш розповсюджену. Відповідно до неї всі фактори можна згрупувати в 

дві групи: фактори опосередкованого впливу (зовнішні фактори) це ті, що не 

піддаються впливу окремого підприємства, тобто, на них можна впливати 

тільки на державному рівні (галузева приналежність, культура та освіта 



населення, економічна стабільність та інші) та фактори безпосереднього впливу 

(внутрішні фактори) підприємства на інвестиційну привабливість - на які 

підприємство може впливати та змінювати їх показники (кадровий потенціал, 

стратегія розвитку, конкурентоспроможність,тривалість інвестиційної 

програми, структура капіталу тощо) [1]. 

Необхідно відмітити те, що інвестор при виборі об’єкта інвестування 

найбільше звертає увагу на стан майна, стан фінансових ресурсів, розмір витрат 

підприємства, який визначається ступенем зношеності основних фондів, їх 

спроможністю виготовляти продукцію на високому рівні, рівнем ліквідності, 

платоспроможністю, показниками фінансової стійкості, показниками ділової 

активності, станом необоротних та оборотних активів, їх оновленістю та 

вибуттям [2]. 

На сьогодні в основі методики визначення інвестиційної привабливості 

підприємства використовується Положення «Про порядок здійснення аналізу 

фінансового стану підприємств, що підлягають приватизації», а також 

«Методика інтегральної оцінки інвестиційної привабливості підприємств та 

організацій». 

Однак існуючі методики визначення інвестиційної привабливості не у всіх 

випадках задовольняють потреби інвестора у інформації на основі якої існує 

можливість правильного прийняття рішення. У зв'язку з цим на сьогоднішній 

день сформовано велику кількість методик визначення інвестиційної 

привабливості підприємства.  

Однією з найпопулярніших методик є розробка інтегральних показників. 

Мета зазначеної методики полягає в розрахунку інтегрального показника 

інвестиційної привабливості підприємств й організацій [4].  Вона 

застосовується для визначення напрямів прискорення реалізації інвестиційних 

проектів, залучення до інвестицій вітчизняних та іноземних підприємців. В 

інтегральному показнику відтворюються значення  показників оцінки 

майнового стану, фінансової стійкості, ліквідності активів, прибутковості 

інвестиційного об’єкта, оцінки ділової активності, оцінки ринкової активності, 



скориговані відповідно до їхньої вагомості, та інших факторів. Лідерство цього 

підходу проявляється в його спроможності зіставляти ключові характеристики 

звіту прибутків і збитків та балансу в єдине представницьке співвідношення. 

Так, підприємство, що одержує більші прибутки, але є слабким з точки зору 

балансу, може бути прямо зіставлене з менш прибутковим підприємством, 

баланс якого врівноважений. За суттю, даний підхід ґрунтується на тому 

принципі, що ціле більш цінне, ніж сума його складових [4].   

На  нашу думку, чудовим доповненням до вище наведеної методики, без 

якого не можливо повність оцінити підприємство з точки зору об'єкта  для 

інвестування, є діагностика банкрутства, що дозволить мати більш детальне 

уявлення про діяльність та можливі наслідки у роботі підприємства. 

При поєднанні цих методик необхідно звернути увагу на модель методики 

Носова О.В., яка пропонує оцінку інвестиційної привабливості окремого 

підприємства проводити шляхом визначення середнього геометричного 

значення чотирьох показників: оборотності активів, прибутковості капіталу, 

фінансової стійкості, ліквідності активів. Шляхом пошуку максимальних 

індивідуальних оцінок аналітичних показників підприємств й вибору 

екстремальних інтегральних показників проводиться розрахунок усіх варіантів 

оцінок інвестиційної привабливості, а також ранжування підприємств однієї 

галузі [3]. Згідно з отриманими показниками виділяються наступні групи: 1) 

інвестиційно привабливі підприємства; 2) низько інвестиційно привабливі 

підприємства; 3) інвестиційно непривабливі підприємства. Відповідно до 

напряму оцінки показників слід довести їх значення до екстремальнихвеличин 

для підприємств однієї галузі [3].   

В результаті дослідження нами було визначено основні  фактори 

безпосереднього впливу на інвестиційну привабливість підприємства. 

Покрашення цих факторів позитивно вплине на інвестиційну привабливість 

підприємства та приток інвестицій в цілому. Нами було відмічено показники на 

які найбільше звертає увагу інвестор, а саме: на стан майна, стан фінансових 



ресурсів, розмір витрат підприємства, рівень ліквідності, платоспроможності та 

інші.  

Необхідно сказати про те, що кожна методика аналізу інвестиційної 

привабливості підприємств потребує корективів та доповнення. У результаті 

дослідження було запропоновано поєднання декількох методик, що дозволить 

отримати кращу оцінку підприємства для інвесторів. У свою чергу установи 

зможуть мати можливість покращити свій рейтинг і стати популярним об'єктом 

для інвестування.  
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