
Овандер Н. Л., к.е.н., доцент 

кафедри цифрової економіки та  

міжнародних економічних відносин 

Дорохов М.О., магістрант, гр. ЗПВ – 18 М, ФБСО 

Державний університет «Житомирська політехніка» 

 

РЕЙТИНГОВА ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ 

ПРИВАБЛИВОСТІ ПРАТ «ФАВОРИТ КОМПАНІ» 

 

За сучасних умов господарювання, коли зовнішнє середовище швидко змінюється, успішний розвиток будь-

якого суб’єкта господарювання стає можливим тільки за умови здійснення ним інвестиційної діяльності. 

Проблемам управління інвестиціями були присвячені роботи таких вітчизняних та закордонних науковців як: І.О. 

Бланк, Т.В. Майорова, А.А. Пересада, В.Г. Федоренко, У.Шарп та багато інших.  

Як зазначають більшість вчених, інвестиційна діяльність починається саме з оцінки інвестиційної 

привабливості об’єкту інвестування (Рис. 1). Інвестиційна привабливість підприємства – це сукупність 

показників, які комплексно характеризують діяльність суб’єкт господарювання і вказують на доцільність 

укладення в нього тимчасово вільних коштів. Безпосередньо процес оцінки інвестиційної привабливості 

передбачає прийняття потенційним інвестором остаточного рішення про доцільність або недоцільність вкладення 

коштів в даний об’єкт. Саме від того, наскільки підприємство є цікавим для інвестора, залежить стабільність його 

подальшого розвитку. 

 
Для аналізу інвестиційної привабливості ПрАТ «Фаворит компані» була обрана методика рейтингової оцінки. 

При складанні рейтингу аналізуються дві групи показників, які характеризують інвестиційну привабливість. 

Оцінка параметрів показників, що входять в рейтингову оцінку скоригована з урахуванням динаміки (табл. 1).  

Таблиця 1 

Рейтингова оцінка інвестиційної привабливості  

ПрАТ «Фаворит компані» 
Показники 2017 

рік 

Бальна 

оцінка 
2018 рік 

Бальна 

оцінка 

Рентабельність продажу, % 27,80 2 13,30 1 

Рентабельність активів, % 0,70 0 1,20 1 

Рентабельність власного 

капіталу, % 

21,62 2 21,40 2 

Частка зносу основних засобів, 

% 

0,41 1 0,37 1 

Рентабельність оборотних 

активів, % 

15,1 2 6,50 1 

Коефіцієнт поточної ліквідності 0,70 0 0,80 0 

Коефіцієнт швидкої ліквідності 0,30 0 0,50 1 

Коефіцієнт абсолютної 

ліквідності 

0,02 0 0,30 2 

Коефіцієнт забезпеченості 

оборотних активів власними 

коштами, % 

-0,49 -1 -0,29 -1 

Коефіцієнт автономії, % 0,10 0 0,05 -1 

Сума балів - 5 - 7 

 

З даних, наведених в табл. 1, видно, що інвестиційна привабливість ПрАТ «Фаворит компані» з цілому 

збільшилась у 2018 році на у порівнянні з 2017 роком. Основними причинами стало зростання рентабельності 

активів підприємства у звітному періоді, а також коефіцієнтів ліквідності. 
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