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ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

Анотація. У статті розглянуто теоретико-економічна сутність поняття «інвестиційна привабли-
вість підприємства» на основі узагальнення наявних її трактувань та прийнято визначення інвестиційної 
привабливості для підприємства. Проаналізовано поле кількісних і якісних факторів, які впливають на фор-
мування інвестиційної привабливості підприємства. Розглянуто чинники, що визначають рівень інвести-
ційної привабливості підприємства. Запропоновано процес управління інвестиційною привабливістю про-
мислового підприємства.
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Summary. Theoretical economic substance of the term «investment attractiveness of enterprise» based on a syn-
thesis of available treatments and accepted definition of investment attractiveness of the enterprise is considered. The 
field of quantitative and qualitative factors that influence the formation of investment attractiveness is analyzed. The 
factors that determine the level of investment attractiveness are discovered. The process of investment appeal of indus-
trial enterprise is proposed.
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Актуальність теми. У сучасних умовах ключо-
вим напрямком здійснення економічних реформ 
є активізація інвестиційних процесів. Це визначає 
необхідність створення адекватної ринковій еко-
номіці організації інвестиційної діяльності на про-
мислових підприємствах і розробки прогресивних 
методів управління інвестиційним процесом.

В умовах обмеженості інвестиційних ресурсів 
проблема обґрунтування вибору пріоритетного 
об’єкта інвестування стає актуальною не тільки 
для по тенційних інвесторів, але й для самих про-
мислових підприємств.

Виникає необхідність вирішення як теоре-
тичних, так і практичних пи тань, пов’язаних із 
розкриттям сутності інвестиційної привабливос-
ті, її виміру й оцінки як необхідної умови здій-
снення ефективної інвестиційної діяльності.

Опубліковані в періодичних виданнях або 
розміщенні в мережі Інтернет методичні мате-

ріали з оцінки інвестиційної привабливості про-
мислових підприємств засновані на викорис-
танні або тільки кількісних, або тільки якісних 
факторів і не повністю враховують всю сукуп-
ність фінансово-економічних, маркетингових 
та виробничих характеристик промислових під-
приємств різних організаційно-правових форм. 
У відкритій зарубіжній літературі з інвестицій-
ного менеджменту містяться лише теоретичні 
аспекти організації інвестування і технологій 
«due diligence» (англ. — «перевірка належної 
сумлінності») підприємств. Практичні ж мето-
дики оцінки інвестиційної привабливості під-
приємств провідних західних консультаційних 
фірм та інвестиційних компаній вважаються 
комерційною таємницею, широкому колу на-
укової громадськості не доступні і не адаптовані 
до українських економічних умов, що й говорить 
про актуальність вивчення цієї проблеми.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоре-
тичні і практичні питання, пов’язані з оцінкою ін-
вестиційної привабливості, висвітлено в наукових 
працях вітчизняних і зарубіжних вчених, таких як 
І. А. Бланк, Б. В. Буркинський, М. С. Герасимчук, 
А. Ф. Гойко, А. О. Заїнчковський, М. І. Кисіль, 
О. О. Пересада, П. С. Рогожин, В. Я. Шевчук, 
Л. Гітман, М. Д. Джонк, Д. Норкотт, П. Хавранек, 
У. Шарп та інших дослідників.

Деякі науковці при визначенні інвестиційної 
привабливості підприємства враховують лише 
показники фінансового стану підприємства [10]. 
Найпростіший фінансовий аналіз вже не відпові-
дає вимогам інвесторів, що приймають рішення. 
Відповідно до цього розробляються нові методи 
і підходи до визначення інвестиційної привабли-
вості підприємства та формування інвестиційно-
го рішення.

Низка авторів [7; 12] при оцінці інвестицій-
ної привабливості підприємства більшу перевагу 
віддають показникам ринкової активності під-
приємства й акцентують увагу на таких критеріях, 
як доходність акціонерного капіталу, рівень диві-
дендів, цінних паперів.

Вчені [8; 13; 14] пропонують при формуван-
ні системи оціночних індикаторів інвестиційної 
привабливості підприємства використовувати 
більш широкий підхід та розглядати, крім фінан-
сового стану підприємства, й інші показники як 
зовнішнього, так і внутрішнього середовища (рі-
вень конкуренції, характеристики техніки й тех-
нології, організаційна структура підприємства, 
кадровий потенціал).

Метою дослідження є оцінка інвестиційної 
привабливості підприємства у сучасних умовах, 
типологізація факторів впливу на інвестиційну 
привабливість промислових підприємств, вияв-
лення пріоритетних напрямків управління інвес-
тиційною привабливістю промислового підпри-
ємства.

Виклад основного матеріалу. Існування та 
ефективна діяльність підприємства в ринкових 
умовах господарювання нереальна без добре на-
лагодженого управління його капіталом, тобто 
основними видами фінансових коштів (інвес-
тиційних ресурсів) у формі матеріальних і гро-
шових коштів, різних видів фінансових інстру-
ментів. Капітал підприємства є, з одного боку, 
джерелом, а з іншого — результатом діяльності 
підприємства. Фінансові ресурси підприємства 
спрямовуються на фінансування поточних ви-
трат і на інвестиції, що являють собою викорис-
тання фінансових ресурсів у формі довгостроко-
вих вкладень капіталу в цілях збільшення активів 
і отримання прибутку.

Будь-які інвестиції пов’язані з інвестиційною 
діяльністю підприємства, яка являє собою процес 
обґрунтування і реалізації найбільш ефективних 

форм вкладень капіталу, спрямованих на розши-
рення стратегічного потенціалу підприємства.

Для здійснення інвестиційної діяльності під-
приємства виробляють інвестиційну політику. Ця 
політика є частиною стратегії розвитку підприєм-
ства і загальної політики управління прибутком. 
Вона полягає у виборі і реалізації найбільш ефек-
тивних форм вкладення капіталу з метою розши-
рення обсягу операційної діяльності і формуван-
ня інвестиційного прибутку.

Для того щоб визначати максимальну ефек-
тивність інвестиційного рішення, введено по-
няття інвестиційної привабливості підприємства. 
Поняття досить нове, в економічних публікаціях 
з’явилося відносно недавно і використовується 
переважно при характеристиці та оцінці об’єктів 
інвестування, рейтингових порівняннях, порів-
няльному аналізі процесів. Однією із найбільш 
поширених точок зору визначення сутності ін-
вестиційної привабливості є її зв’язування з до-
цільністю вкладення коштів у підприємство, яке 
цікавить інвестора; вона залежить від безлічі фак-
торів, що характеризують діяльність економіч-
ного суб’єкта. Ця характеристика при усій вну-
трішній коректності досить розмита і не дозволяє 
чітко визначити критерії, керуючись якими інвес-
тор приймає рішення про вкладення коштів у той 
чи інший проект.

Більш точно економічна сутність інвести-
ційної привабливості дається авторами роботи 
[3]. Вони розуміють під цим терміном сукуп-
ність об’єктивних ознак, властивостей, засобів 
і можливостей, які обумовлюють потенційний 
платоспроможний попит на інвестиції. Таке ви-
значення ширше і дозволяє врахувати інтереси 
будь-якого учасника інвестиційного процесу.

Існують й інші точки зору. Автори [6] визна-
чають інвестиційну привабливість як економічну 
категорію, що характеризується ефективністю 
використання майна підприємства, його пла-
тоспроможністю, стійкістю фінансового стану, 
здатністю підприємства до саморозвитку на базі 
підвищення прибутковості капіталу, техніко-еко-
номічного рівня виробництва, якості та конку-
рентоспроможності продукції.

Оцінюючи інвестиційну привабливість з точ-
ки зору доходу та ризику, можна стверджувати, 
що це співвідношення рівня ризику і ставки до-
ходності [2].

Таким чином, стає очевидним, що незалежно 
від підходу, який використовує експерт або ана-
літик до визначення терміна «інвестиційна при-
вабливість», найчастіше його використовують 
для оцінки доцільності вкладень в той чи інший 
об’єкт, вибору альтернативних варіантів і визна-
чення ефективності розміщення ресурсів. Для 
підприємства можна прийняти таке визначення 
інвестиційної привабливості — це справедлива 
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кількісна та якісна інтегральна характеристика 
внутрішніх і зовнішніх можливостей об’єкта по-
тенційного інвестування залучати й використову-
вати інвестиційні ресурси для свого розвитку і за-
безпечувати максимізацію економічного ефекту 
суб’єктам інвестування при мінімальному інвес-
тиційному ризику.

Інвестиційна привабливість важлива для ін-
весторів, оскільки аналіз підприємства та його ін-
вестиційної привабливості дозволяє звести ризик 
неправильного вкладення коштів до мінімуму.

Для визначення методики оцінки інвестицій-
ної привабливості підприємства необхідно врахо-
вувати все можливе поле факторів, що впливають 
на його інвестиційну привабливість.

Отже, якщо розглядати інвестиційну приваб-
ливість як економічну характеристику підпри-
ємства чи будь-якого суб’єкта господарювання 
через пряму суперечливість цілей інвестора, а 
саме: здатність досягнення максимального при-
бутку за мінімального ризику, тоді її слід визна-
чати із позиції системного підходу, суть якого по-
лягає в єдності та взаємодії всіх аспектів розгляду. 
За  Г. В. Строкович, до аспектів, які безпосередньо 

визначають інвестиційну привабливість підприєм-
ства, слід віднести: технічний, географічний, тру-
довий, організаційний, екологічний, ресурсний, 
фінансово-економічний, правовий та комерцій-
ний. Н. А. Корнєва вважає, що інвестиційна при-
вабливість підприємства формується під впливом 
чинників і виокремлює такі з них: економічні, 
політичні, організаційно-правові, законодавчі, 
соціальні і соціокультурні, екологічні, виробни-
чі, інноваційні, інфраструктурні, споживчі, кри-
мінальні, фінансові, ресурсно-сировинні, трудо-
ві, інституціональні, тобто ті, що характеризують 
економічний потенціал [5]. Цю ж позицію поділяє 
А. Н. Асаул, але, у свою чергу, виокремлює такі 
чинники: природно-географічні, трудові, іннова-
ційні, виробничі, фінансові, споживчі, екологічні, 
економічні, соціальні, політичні, законодавчі [1]. 
Узагальнюючи, треба виокремити основні з них, 
які найбільш досліджені у науковій літературі. А 
саме, всі чинники, які формують рівень інвести-
ційної привабливості підприємства, слід розділити 
на дві групи: чинники прямого впливу (внутрішні) 
та чинники непрямого впливу (зовнішні), до них 
пропонується віднести такі (табл. 1).

Таблиця 1
Чинники формування рівня інвестиційної привабливості підприємства (сформовано автором)

Інвестиційна привабливість підприємства

Чинники прямого впливу (внутрішні) Чинники непрямого впливу (зовнішні) 

Технічні Природно-географічні

Трудові Екологічні

Організаційні Юридично-правові

Виробничі Соціальні

Ресурсно-сировинні Економічні

Комерційні Політичні

Фінансово-аналітичні Законодавчі

Конкурентоспроможні Культурні

Інноваційні Науково-технічні

Споживчі Суспільні

На підставі аналізування теорії та практики 
запропоновано типологію кількісних і якісних 

факторів, що визначають і впливають на інвести-
ційну привабливість підприємства (табл. 2).

Таблиця 2
Типологія факторів інвестиційної привабливості підприємства

Фінансовий стан підприємства Ринкове оточення Корпоративне управління

Коефіцієнт співвідношення позикових 
і власних коштів

Інвестиційний клімат регіону, в 
якому знаходиться підприємство

Фінансова прозорість і розкриття 
інформації

Коефіцієнт поточної ліквідності Інвестиційна привабливість галузі, 
до якої належить підприємство

Частка державної власності в ста-
тутному капіталі товариства

Коефіцієнт оборотності активів Географічний ринок збуту про-
дукції

Частка акцій у вільному обігу на 
вторинному ринку цінних паперів

Рентабельність власного капіталу  
за чистим прибутком

Ступінь конкуренції на товарному 
ринку

Дотримання прав дрібних акціоне-
рів з управління підприємством

Рентабельність продажів  
за чистим прибутком

Екологічне навантаження  
на природне середовище

Розмір винагороди членам ради 
директорів
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Інвестиційна привабливість підприємства 
істотно залежить від інвестиційної привабливос-
ті країни. Оцінкою інвестиційної привабливості 
України, що проводиться Європейською Бізнес 
Асоціацією і ґрунтується на регулярному моніто-
рингу бізнес-клімату першими особами компа-
ній-членів Асоціації, є індекс інвестиційної при-
вабливості.

Індекс інвестиційної привабливості Украї-
ни в динаміці за останні вісім років наведено на 
рис. 1.

Показник індексу на кінець 2015 року (2,57 
за 5-бальною шкалою) залишається у негативній 
площині — є нижчим за 3 бали (нейтральне зна-
чення індексу). Цей показник майже не відрізня-
ється від попереднього результату, одержаного на-
прикінці 2014 року (2,5 з 5 можливих). Вірогідно, 
відсутність видимих змін пов’язана з браком ре-
форм та певною мірою невиправданих сподівань 
бізнесу стосовно оновлення складу парламенту 
та уряду. 80 % бізнесменів незадоволені станом 
інвестиційного клімату країни. Крім того, у пер-

Фінансовий стан підприємства Ринкове оточення Корпоративне управління

Коефіцієнт власності (автономії) 
Стадія життєвого циклу основного 

виду продукції
Ступінь захищеності прав  

акціонерів

Коефіцієнт залучених коштів  
(залученого капіталу) 

Розвиток транспортної інфра-
структури

Ступінь імовірності банкрутства 
та рівень ризику від реорганізації 

компанії

Продовження таблиці 2

Рис. 1. Індекс інвестиційної привабливості України (наведено автором з використанням [4])

шому кварталі 2015 року мали місце значні коли-
вання курсу гривні, що, у свою чергу, мало нега-
тивний вплив на експортно-імпортні операції та 
підривало фінансову стабільність держави в ціло-
му. Результат індексу демонструє одне дуже цінне 
вміння бізнесу — пристосовуватися до будь-яких 
умов, оптимізувати свої процеси з тим, аби про-
триматися на плаву. Навіть у таких кризових умо-
вах, які зараз переживає Україна, — це валютна 
волатильність, крихкість банківської системи, ві-
йна на Сході країни, втрата активів та торговель-
них зв’язків на Донбасі та в Криму, загальна не-
стабільність — бізнес виживає.

Тиск з боку податкової системи, корупція та 
відсутність реформ в цьому напрямку, відсутність 
реформ та позитивних змін в цілому — основні пи-
тання, що викликають занепокоєння у інвесторів.

У 2014 року, попри нестабільну політичну си-
туацію та бойові дії на Донбасі, Україна увійшла 
в першу сотню рейтингу Doing Вusiness, який 
укладає Світовий банк. У цьому рейтингу легкості 
ведення бізнесу Україна посіла 96 місце серед 189 
країн і покращила свої позиції відразу на 16 пунк-
тів порівняно із 2013 роком.

У 2015 році Україна піднялася з 96-го на 83-те 
місце, разом із Білоруссю (85 місце) і Латвією (29 
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місце) входить до переліку держав, що демонстру-
вали найшвидше покращення показників.

Для поліпшення рейтингу «Doing Business» 
країні необхідно залишитися в програмі МВФ, 
затвердити збалансований, стабільний бюджет 
на 2016 рік, зосередитися на реформах прийнят-
тя законів.

Охарактеризувавши об’єкт управління, ви-
значимо поняття «управління інвестиційною 
привабливістю підприємства» як процес ціле-
спрямованого впливу керівництва підприємства 
на систему фінансових, економічних та інших 
відносин, що виникають у процесі забезпечен-
ня ефективного розвитку підприємства і задо-
волення вимог потенційних інвесторів. Метою 
цього процесу є забезпечення інвестиційної 
привабливості підприємства. Схематично про-
цес управління інвестиційною привабливістю 
підприємства (ІПП) можна відобразити таким 
чином (рис. 2).

Враховуючи вимоги потенційних інвесто-
рів і вплив факторів зовнішнього середовища 
(кон’юнктурних, фінансових, політичних, пра-
вових, зовнішньо-економічних, соціальних, 
природно-кліматичних та інших), керівництво 
підприємства виробляє комплекс дій, що фор-
мують, координують і контролюють фінансові, 
економічні, виробничі, трудові та інші відноси-
ни всередині підприємства з метою забезпечення 
його інвестиційної привабливості. За результата-
ми оцінки інвестиційної привабливості підпри-
ємства відбувається аналіз факторів і причин її 
зміни, потім виробляються рішення з регулю-
вання внутрішніх відносин і встановлюються 
або коригуються планові завдання за кожним 

напрямком діяльності підприємства відповідно 
до основного завдання управління ІПП — за-
безпечення позитивної динаміки стану системи 
ІПП. Для підвищення ступеня ймовірності ви-
конання планових завдань з поліпшення ІПП 
необхідна мотивація цього процесу, спрямована 
на удосконалення фінансових і економічних по-
казників роботи підприємства, результати якої 
контролюються і оцінюються, як і інші напрями 
діяльності.

Висновок. Виконані дослідження засвідчили 
виключну важливість та необхідність виокрем-
лення і систематизування чинників і факторів, 
що комплексно характеризують інвестиційну 
привабливість підприємства. Їхнє вивчення та 
моніторинг формують підґрунтя для ефективно-
го діагностування рівня та індексу інвестиційної 
привабливості конкретного підприємства і країни 
в цілому для реального чи фінансового інвесто-
ра. Виходячи з узагальненої оцінки інвестицій-
ної привабливості, можемо наголосити на тому, 
що інвестиційну привабливість слід розглядати 
в контексті економічної категорії, а не поняття. 
Тобто як фундаментальне поняття, що узагаль-
нює та відображає найбільш суттєві, закономірні 
зв’язки і відносини реальної дійсності та пізнан-
ня. Як економічна категорія інвестиційна при-
вабливість підприємства відображає властивості 
існування об’єкта його пізнання в загальному і 
найбільш концентрованому виді.

Основною метою підвищення інвестиційної 
привабливості підприємства є створення опти-
мальних умов для вкладення власних і позикових 
фінансових та інших ресурсів, що забезпечують 
зростання доходів на вкладений капітал, для роз-

Рис. 2. Процес управління інвестиційною привабливістю промислового підприємства  
(сформовано автором)
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ширення економічної діяльності підприємства, 
створення кращих умов для перемоги в конку-
рентній боротьбі.

В управлінському аспекті інвестиційну при-
вабливість підприємства доцільно розглядати як 
систему фінансових, економічних та інших відно-
син, що виникають у процесі забезпечення ефек-
тивного розвитку підприємства і задоволення ви-
мог потенційних інвесторів. Для оцінки стану цієї 
системи необхідно враховувати безліч важливих 
показників, які б відображали різні аспекти діяль-
ності підприємства, для його майбутнього і при-
вабливих для інвесторів.

Поліпшення інвестиційного клімату країни 
є пріоритетним завданням, здійснити яке можна, 
лише грамотно керуючи процесом підвищення 
інвестиційної привабливості всіх сегментів інвес-
тиційного ринку і, насамперед, підприємств.

Таким чином, потенційно Україна може бути 
однією з провідних країн застосування прямих та 
портфельних іноземних інвестицій. Цьому спри-
яє її величезний інвестиційний потенціал, ква-
ліфікована і конкуретоспроміжня робоча сила, 
значний науково-технічний потенціал, великі 
природні ресурси та наявність інфраструктури, 
хоч і не надто розвиненої. Без цього практич-
но неможливі перехід до повноцінного ринку 
та широкий розвиток міжнародної інвестицій-
ної діяльності. Розвиток цієї сфери не тільки 
актуальний, але й досить привабливий для за-
рубіжних інвесторів, оскільки в ній, у відносно 
короткі строки окупаються початкові затрати й 
одночасно створюється сприятлива матеріальна 
основа для подальшої ділової активності інозем-
ного капіталу.
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УДК 331. 338.45. 65.012 Т. І. Олійник,

О. О. Олійник

СТРАТЕГІЧНИЙ АНАЛІЗ — ЧИННИК УПРАВЛІННЯ ТА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В 
ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація. У статті розкрито теоретичний підхід до запровадження інструментарію стратегічного 
аналізу в управлінні аграрним підприємством з метою визначення впливу зовнішніх та внутрішніх економіч-
них чинників на результативність прийняття рішень.

Ключові слова: стратегічний аналіз, аграрне підприємство, інформація, діяльність, зовнішнє та вну-
трішнє середовище.

Summary. In the article the theoretical approach to implementing strategic analysis tools in the management of 
agricultural enterprise for the purpose of determining the impact of external and internal economic factors impact on 
decision-making.

Key words: strategic analysis, agricultural enterprise, information activities, external and internal environment.
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Постановка проблеми. «Відкриття» кордонів 
України в рамках ЗВТ являє собою широку пер-
спективу для діяльності аграрних підприємств з 
насичення продуктами харчування як ближнє, 
так і дальнє зарубіжжя, що спонукає вітчизня-
них товаровиробників переосмислювати тактику 
дій і заходів господарювання. При цьому існуюча 
практика ведення агробізнесу потребує карди-
нальних змін у виробленні довготривалої страте-
гії економічного співробітництва з іноземними 
партнерами, яка тісно пов’язує зростання впливу 
зовнішнього середовища на діяльність аграрних 
підприємств із посиленням залежності від світо-
вих економічних процесів і спонукає до вибору 
надійності контрагентів та переосмислення орга-
нізаційних форм свого функціонування. У таких 
ринкових умовах слово «діяльність» набуває но-
вих форм і напрямів свого інформаційного опра-
цювання і має аналізуватися з вимогами цих змін і 
бути флагманом прийняття управлінських рішень 
сільгоспвиробників.

В умовах постійної зміни інформації біль-
шість фінансово-економічних показників, роз-
рахованих на певний проміжок часу, можуть на-
далі втратити свою цінність для аналізу внаслідок 

ринкових перетворень та нестабільності економі-
ко-політичної ситуації в країні. Це спонукає до 
запровадження більш дієвого заходу в отриманні 
і опрацюванні економічної інформації — прове-
дення стратегічного аналізу діяльності аграрного 
підприємства, який є завершальним етапом еко-
номічного аналізу і знаходиться в поступовому 
розвитку та своєму вдосконаленні щодо нових 
управлінських вимог з його проведення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питан-
ням стратегічного аналізу в управлінні підприєм-
ствами приділялась значна увага провідними зару-
біжними та вітчизняними науковцями, серед яких 
І. Ансофф, Б. Райан, А. Томпсон, А. Дж. Стрік-
ленд, Є. Дж. Макдоннел, М. Болюх, В. Ковальов, 
Є. Мних, В. Стасюк, Г. Савицька, А. Загородній, 
З. Шершньова та ін.

Не принижуючи значення отриманих дослі-
джень науковців, необхідно зазначити, що недо-
статньо повно висвітлені питання щодо визначен-
ня впливу з перетворення економічної інформації 
з проведення стратегічного аналізу на прийняття 
управлінських рішень в аграрних підприємствах.

Метою статті є виявлення теоретичного під-
ґрунтя та зв’язку в проведенні стратегічного ана-
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