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АНОТАЦІЯ
У статті проаналізовані сучасні підходи до визначення по-

няття «інвестиційна привабливість підприємства». На їх ґрунті 
надано власне визначення. Розглянуто основні фактори впли-
ву на інвестиційну привабливість підприємства. За допомогою 
методів групування та порівняльного аналізу проведено класи-
фікацію факторів за змістовою ознакою.
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АННОТАЦИЯ
В статье проанализированы современные подходы к 

определению понятия «инвестиционная привлекательность 
предприятия». На их основе представлено собственное 
определение. Рассмотрены основные факторы влияющие на 
инвестиционную привлекательность предприятия. С помощью 
методов группировки и сравнительного анализа приведена 
классификация факторов по содержательному признаку.

Ключевые слова: инвестиции, предприятие, 
инвестиционный потенциал, инвестиционная привлекатель-
ность, управление.

АNNOTATION
In the article the modern approaches to the definition of 

"investment attractiveness of of the enterprise". On the basis 
of their own definition provided. The main factors influencing 
the investment attractiveness of the company. Using clustering 
techniques and analysis and the classification factors for semantic 
feature.

Keywords: investment enterprise, investment potential, 
investment attractiveness, management.

Постановка проблеми. Національний інвес-
тиційний потенціал визначається наявністю 
внутрішніх валових інвестицій, які у свою чер-
гу формують у залежності від рівня інвести-
ційної привабливості підприємства. Достатній 
обсяг інвестицій забезпечує високі темпи еконо-
мічного росту, збільшення доходів і споживчого 
попиту та інше. Тому аналіз факторів впливу 
на інвестиційну привабливість підприємства є 
актуальною проблемою.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблема забезпечення інвестиційної прива-
бливості підприємства не є новою для еконо-
мічної науки. У сучасній науковій літературі 
наведено чимало поглядів авторів факторів 
впливу на інвестиційну привабливість підпри-
ємств, їх класифікації та рівні розгляду. Най-
більш відомі роботи І.А. Бланка, В.М. Гриньо-
вої, В.І. Захарченка, А.В. Черепа, В.З. Бугая, 
Є.Л. Білого, Н.Ю. Трясціної, В.Г. Федоренка 
та інших. Проте, деякі питання залишилися 
невирішеними. 

Постановка завдання. Метою дослідження є 
угрупування факторів впливу на інвестиційну 
привабливість підприємства.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Сьогодні одним із важливих питань є удоско-
налення методичних підходів щодо визначен-
ня інвестиційної привабливості підприємства 
й розроблення діючого механізму оцінки при-
вабливості об’єкта інвестування. Актуальність 
цього питання зумовлена, насамперед, тим, що 
в сучасних умовах бізнес-середовища більшість 
підприємств потребують залучення додаткових 
коштів для проведення активної інноваційно-
інвестиційної діяльності. Інвестор, своєю чер-
гою, при визначенні потенційного об’єкта для 
вкладання ресурсів зосереджує свою увагу на 
інвестиційній привабливості підприємства [5].

У теорії не існує загальноприйнятого розу-
міння поняття «інвестиційна привабливість 
підприємства». Підприємство повинно макси-
мально підвищувати свою інвестиційну при-
вабливість для того, щоб інвестор вклав гро-
ші абл. у його проект, тому дефініція поняття 
«інвестиційна привабливість» має суттєве зна-
чення при активізації інвестиційного абл. с, а 
більш повне його розуміння дозволить приско-
рити абл. с залучення іноземних інвестицій в 
українські підприємства.

В економічній літературі приділялась певна 
увага питанню визначення інвестиційної при-
вабливості. На думку І.А. Бланка, інвестиційна 
привабливість – інтегральна характеристика, 
до якої входить інвестиційний клімат, рівень 
розвитку інвестиційної інфраструктури і мож-
ливості залучення інвестиційних ресурсів, які 
в сукупності суттєво впливають на формування 
прибутковості інвестицій і рівень інвестицій-
них ризиків [1].

К.Л. Ткаченко визначає інвестиційну прива-
бливість як сполучення ефективності інвести-
цій, їх безпечності і наявності довгострокових 
економічних перспектив, таких як зріст спо-
живчого ринку, стале економічне зростання [4].

Під інвестиційною привабливістю підприєм-
ства такі автори, як В.П. Савчук, С.І. Прилип-
ко, Є.Г. Величко розуміють його інтегральну 
характеристику як об’єкту майбутнього інвес-
тування з точки зору перспективності розвитку, 
обсягів і перспектив збуту продукції, ефектив-
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ності використання активів, їх ліквідності, ста-
ну платоспроможності, фінансової стійкості.

На базі аналізу існуючих формулювань і, 
безпосередньо, сутності інвестиційної прива-
бливості пропонується наступне визначення: 
інвестиційна привабливість підприємства – 
це багатокритеріальна величина потенційно-
го об’єкта інвестування, яка враховує його 
наявний стан, можливості розвитку, обсяги і 
перспективи отримання і розподілу прибутку, 
ліквідності, платоспроможності, фінансової 
стійкості підприємства, його ділової активнос-
ті та рентабельності. Вона поєднує в собі дані 
про ступінь очікуваної доходності, ризикова-
ності та ліквідності потенційного капітало-
вкладення.

Аналіз інвестиційної привабливості країни 
(регіону, галузі) є початковим етапом аналізу 
інвестиційної привабливості підприємства. Зна-
чна частина розглянутих методик починають 
аналіз інвестиційної привабливості підпри-
ємства з аналізу інвестиційної привабливості 
країни, регіону, галузі. Однак деякі інвестори 
можуть суб’єктивно вибрати регіон виходячи 
зі своїх можливостей (пересування і контролю 
підприємства віддаленого географічно). 

У світовій практиці проблемами розробки 
рейтингів інвестиційної привабливості регіо-
нів активно займаються спеціалізовані науко-
ві центри, інформаційні видання: «Wall Street 
Journal», «Financial Times», «Іnvеstоr’s Daily».

В Україні поки існує один загальновідомий 
рейтинг інвестиційної привабливості регіонів, 
розроблений у 1995 році И. Бланком у співро-
бітництві з інвестиційною компанією «Омега- 
Инвест», Розглянемо більш докладно умови 
формування рейтингу інвестиційної привабли-
вості країни при виборі і реалізації міжнарод-
них проектів.

В економічній літературі існують різні під-
ходи до визначення інвестиційної привабливос-
ті (клімату) держави як сукупності політичних, 
правових, економічних і соціальних умов, що 
забезпечують інвестиційну діяльність вітчизня-
них і закордонних інвесторів (рис. 1). 

Фактори впливу на інвестиційну діяльність
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Рис. 1. Фактори впливу на інвестиційну діяльність

Також важливою складовою інвестиційної 
привабливості підприємства є інвестиційна 
привабливість галузі. У виборі галузевих на-

прямів інвестування, зокрема Всесвітній банк 
керується перерахованими групами факторів 
як критеріями для прийняття рішень [2]:

– ринкові;
– конкуренції; 
– бар’єри входження в галузь;
– бар'єри виходу підприємства з галузі;
– взаємини з постачальниками;
– технологічні фактори;
– соціальні фактори.
До першої групи відноситься розмір ринку, 

темп його росту і потенціал, циклічність попи-
ту, еластичність цін, прибутковість, диференці-
ація продукту.

Друга група факторів оцінює стан конкурен-
ції галузевого ринку, наявність конкурентів, 
інтенсивність конкуренції, ступінь спеціаліза-
ції конкурентів, товарів-замінників, заванта-
ження потужностей.

Третя група досліджує капіталомісткість га-
лузі, наявність каналів розподілу і доступ до 
них, доступ до сировинних ресурсів, захище-
ність з боку держави, соціальні проблеми галу-
зі, що можуть уплинути на входження.

Четверта група дозволяє проаналізувати іс-
нуючі обмеження державного і соціального 
порядку, що перешкоджають виходу з галузі, 
капіталізацію активів і можливість їхнього 
перепрофілювання і використання по іншому 
призначенню.

Технологічні фактори враховують рівень 
технічних нововведень у галузі, складність про-
дукції і виробництва, патентно-ліцензійну си-
туацію в галузі, капіталомісткість і наукоміст-
кість продукції.

До соціальних факторів, що формують га-
лузеву привабливість, відноситься дисципліна 
працівників, демографічні процеси, ступінь 
охоплення робітників профспілками і вплив 
громадських організацій, виробничі відносини 
робітників з керівництвом. Проводячи аналіз 
інвестиційної привабливості галузей України 
по приведених групах факторів, можна зробити 
висновок, що в даний час найбільш інтенсив-
ні інвестиційні процеси повинні спостерігатися 
у високорентабельних сферах, не потребуючих 
значних вкладень капіталу, при забезпеченні 
його швидкої віддачі. Це відноситься, насампе-
ред, до сфери внутрішньої торгівлі, переробки 
сільськогосподарської продукції, легкої про-
мисловості.

Проаналізовані фактори впливу на інвести-
ційну діяльність. Необхідно виділити наступні 
фактори, що призводять до стримування інвес-
тиційної діяльності в країнах, приведено в та-
блиці 1.

Взаємини з постачальниками характеризу-
ється наявністю місцевих постачальників, ма-
теріалів-замінників, інтенсивністю конкуренції 
серед постачальників, можливістю формування 
стратегічних союзів й інших взаємин з поста-
чальниками сировини і матеріалів, рівнем вер-
тикальної інтеграції з постачальниками.
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Окремо можна виділити інвестиційну прива-
бливість регіону, яка оцінюється такими фак-
торами, як [5]:

– рівень економічного розвитку регіону;
– рівень розвитку інвестиційної інфраструк-

тури регіону;
– демографічна характеристика;
– рівень розвитку ринкових відносин і ко-

мерційної інфраструктури регіону;
– рівень криміногенних, екологічних і ін-

ших ризиків.
Рівень економічного розвитку регіону харак-

теризується такими показниками, як питома 
вага регіону у валовому внутрішньому продукті 
і національному доході, обсяг виробництва на 
душу населення, рівень самозабезпечення регі-
ону основними продуктами харчування, серед-
ній рівень заробітної плати працівників, обсяг 
і динаміка капітальних вкладень у регіоні на 
душу населення, число підприємств, питома 
вага збиткових підприємств [6].

Розвиток інвестиційної інфраструктури оціню-
ється числом підрядних будівельних компаній, об-
сягом місцевого виробництва основних будівельних 
матеріалів, виробництвом енергетичних ресурсів на 
душу населення, щільністю залізничних колій по-
відомлення, щільністю автомобільних доріг.

Демографічну характеристику визначають 
питома вага населення регіону в загальній чи-
сельності населення України, співвідношення 

міського і сільського населення, питома вага 
населення, зайнятого в суспільному виробни-
цтві, рівень кваліфікації працівників.

Розвиток ринкових відносин характеризу-
ється питомою вагою приватизованих, а позові 
недержавної форми власності підприємств у за-
гальній їхній кількості, чисельністю підпри-
ємств з іноземними інвестиціями, банківських 
установ, страхових компаній, товарних бірж.

Висновки. Ретельний аналіз факторів інвес-
тиційної привабливості підприємства на всіх 
рівнях її формування дозволив зробити висно-
вок, що інвестиційна привабливість є комплек-
сною і всеохоплюючою характеристикою, яка 
суттєво впливає на підприємства в отриманні 
інвестиційного капіталу.
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Таблиця 1
Фактори впливу на інвестиційну діяльність 

Група факторів Характеристика фактору
Фінансово-промислові з 
галузевим підрозділом 

усередині території

Обсяг реалізованої продукції на людину; нетто заборгованість; оборотність за-
собів; темпи зростання прибутку; темпи чи спаду росту по обсягах промислової 
продукції; прибуток/основні фонди; чисельність зайнятих.

Фактори, що 
визначають рівень 

ділової інфраструктури

Рівень застосування лізингу в промисловості території; обсяг довгострокових ін-
вестицій комерційних банків; обсяг фінансових ресурсів, вкладених в інновації; 
страхування інвестиційного процесу за підтримкою держави; наявність інфра-
структури для розвитку усередині і міжрегіональних зв'язків.

Економічні

Капіталомісткість; економічна активність (попит на продукцію), нестабільність 
економічного росту обсягів виробництва, тимчасова динаміка розвитку виробни-
цтва, пропозиція заощаджень – залежність обсягів виробництва від пропозиції 
заощаджень і інвестиційного попиту; параметри технічного; залежність експорту 
й імпорту від обсягів виробництва; інфляція – зіставлення росту цін зі спадом 
дозволяє класифікувати галузеві комплекси по ступені стійкості до кризових 
ситуацій; інвестиційний ризик як сукупність умов, що визначають імовірність 
утрати чи інвестицій доходів від них містить у собі як інституціональні, по-
літичні, екологічні умови діяльності інвесторів, так і фактори економічної 
кон'юнктури, включаючи кон'юнктуру фондового ринку.

Соціальні

Відповідність регіонального рівня і способу життя населення державному чи 
іншому стандартам; рівень стабільності суспільно-політичної і національно-етніч-
ної ситуації в регіоні; частка бідних і багатих, з визначенням граничних рівнів; 
забезпеченість соціальними об'єктами (бібліотеки, клубні установи, готелі і т.д.); 
частка визначених шарів населення до загальної маси населення (у даному ви-
падку це буде спроба оцінити інтелектуальний рівень території);
середньомісячна заробітна плата одного працюючого; втрати на оплату послуг і по-
купку товарів; рівень безробіття; приріст заощаджень у внесках і цінних паперах 
(з урахуванням акцій); грошові доходи в розрахунку на душу населення; вартість 
набору з основних продуктів харчування; число зареєстрованих злочинів.

Екологічні

Радіаційне забруднення; рівень забруднення атмосфери; витрати на рекультива-
цію землі; рівень забруднення вод – основний параметр зміст у воді розчинного 
кисню; вторинне використання відходів; оборотне і повторне використання води 
у виробничому водоспоживанні; рівень використання природоохоронного устат-
кування (процентне співвідношення устаткування, що має пристосування еколо-
гічного характеру); використання екологічно безпечних матеріалів і технологій 
(у першу чергу безвідхідних); ступінь відповідності промислових об'єктів еколо-
гічним вимогам, закладеним у законодавстві України.
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