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МЕТОДИКА ОЦІНКИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 
Розвиток будь якої (не тільки економічної) системи є неможливим без певних вкладень 

абсолютно різноманітного характеру, які покликані змінити її або підтримати на необхідному 

рівні розвитку. Формування інвестиційної привабливості підприємства необхідна умова для 
якісного стабільного його розвитку. Інвестиційна привабливість є важливим знаряддям у 

зміцненні позицій суб’єкту господарювання, оскільки забезпечує залучення додаткових 
конкурентних переваг на ринках праці, капіталу, ресурсів, цінних паперів та ін. 

Інвестиційна привабливість підприємства - це сукупність характеристик його виробничої, 

комерційної, фінансової, управлінської діяльності та особливостей інвестиційного клімату, що 

свідчать про доцільність здійснення інвестицій в нього [3, 35]. 

Визначення інвестиційної привабливості повинно базуватися на оцінці економічного 

потенціалу підприємства, перспектив розвитку підприємства, ринкового потенціалу, 

ефективності управління підприємством, перспективності галузі та оцінці умов інвестування. 

На першому етапі необхідно визначитися з основними факторами та критеріями, які є 

визначальними при оцінці інвестиційної привабливості підприємства. Аналіз змісту та суті 

категорії «інвестиційна привабливість» як суб’єктивно-об’єктивної інтегральної характеристики, 

дає можливість зробити висновок про те, що виміряти інвестиційну привабливість можна лише 

опосередкованим шляхом узагальнення якісних і кількісних показників в моделі інтегральної 

оцінки. Тому в оцінці інвестиційної привабливості підприємства першочерговою є проблема 

вибору показників та подальше їх узагальнення в одному кінцевому результуючому показнику. 

При цьому вибір шкал узагальнення показників та подання отриманих результатів має важливе 

значення. Оцінка інвестиційної привабливості ускладнюється неоднозначністю інтерпретації 

якісних характеристик підприємства.  

Враховуючи вищевикладене, необхідно обґрунтувати вибір показників-індикаторів оцінки 

інвестиційної привабливості підприємства. Для цього необхідно здійснити дослідження факторів 

впливу на інвестиційну привабливість підприємства. Під фактором розуміють суттєву обставину 

в якому-небудь процесі. Фактори інвестиційної привабливості – це вихідні складові, які 

визначають рівень інвестиційної привабливості підприємства. Фактори інвестиційної 

привабливості пропонується розподілити на зовнішні та внутрішні.  

До зовнішніх факторів, які здійснюють вплив на інвестиційну привабливість підприємства і 

не залежать від діяльності підприємства, слід віднести: інвестиційну привабливість країни в 

цілому(інвестиційний клімат), інвестиційну привабливість регіону та інвестиційну привабливість 

галузі. Інвестиційну привабливість країни в цілому характеризують: економічна та політична 

стабільність, бюджетно-податкова та грошово-кредитна політика, сприяння веденню бізнесу, 

рівень корупції в країні та ін. Інвестиційну привабливість галузі визначається: станом 

конкуренції в галузі, привабливістю продукції, прибутковістю галузі та ін..  

Внутрішні фактори залежать від діяльності підприємства. З точки зору інвестора аналіз 

внутрішніх факторів є більш інформативним, так стан зовнішнього середовища є заздалегідь 

визначеним, інвестор знайомий і з інвестиційним кліматом у країні, і з привабливість галузі. 

Оцінка інвестиційної привабливості підприємства це перш за все достовірна оцінка 

внутрішніх факторів. Запропонована класифікація факторів впливу дає можливість визначитися з 

конкретним набором показників, які є найбільш впливовими при оцінці інвестиційної 

привабливості підприємства та побудувати модель оцінки інвестиційної привабливості 

підприємства. Кожен із перерахованих факторів може бути охарактеризований певними 

показниками. Аналіз економічного потенціалу підприємства передбачає визначення виробничого 

потенціалу(виробничих потужностей підприємства, рівень техніко-технологічного оснащення та 

перспективи підприємства в даному напрямку, також повинна здійснюватися оцінка стану 

інновацій на підприємстві), фінансового потенціалу, трудового потенціалу. Важливе значення 



має оцінка ринкового потенціалу на підприємстві, яка повинна включати аналіз позиції 

підприємства на ринку, конкурентоспроможність продукції, перспективи збільшення споживчого 

попиту на дану продукцію. 

Основним джерелом інформації для визначення інвестиційної привабливості є бухгалтерська 

(фінансова) звітність підприємства 

Оцінка фінансового стану підприємства складається з таких етапів: 

- Оцінка майнового стану підприємства та динаміка його зміни; 
- Оцінка фінансових результатів діяльності підприємства; 

- Оцінка ліквідності; 

- Аналіз ділової активності; 
- Аналіз платоспроможності (фінансової стійкості); 

- Аналіз рентабельності. 
Також пріоритетним для аналітичних цілей разом із спеціальними прийомами класифікації є 

дослідження структури сукупності суб’єктів методами сучасного факторного аналізу. 
Використання факторного аналізу дозволяє дослідити внутрішню структуру зв’язків у системі 

показників, знизити розмірність опису економічного явища, виявити більш інформативні 
показники 

В сучасних умовах існує значна кількість методик оцінювання рівня інвестиційної 

привабливості підприємств із використанням різноманітних чинників, що впливають на наміри 
інвесторів. Можна виділити два основні підходи до оцінювання інвестиційної привабливості – 

загальний, який базується на аналізі обмеженої кількості показників, що є універсальним, проте 
достатньо звуженим, та факторний – оснований на оцінці комплексу чинників, що впливають на 

інвестиційну привабливість. 
Список використаних джерел: 

1. Лєснікова М.В. Методичні засади оцінювання інвестиційної привабливості підприємств 
(інноваційний аспект) – Київ, 2014. – 20 с. 200 

2.  Басов М.Г. Стратегічне фінансове управління реальними інвестиціями підприємств / М.Г. 

Басов //Часопис економічних реформ. – 2013. – № 4 (12).. – С. 80–85. 
3. Мойсеєнко І.П. Інвестування: [Навчальний посібник] / І.П. Мойсеєнко – Київ: Знання, 2016. 

– 490 с. 

 


