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Здійснення оцінки інвестиційної привабливості є важливим етапом, що передує розробці 

комплексу заходів з підвищення інвестиційної привабливості підприємства. Результати оцінки 
необхідні будь-якому інвестору, який збирається вкладати кошти в інші підприємства. Також 
вони є необхідними для самих підприємств і стають своєрідним індикатором, який показує, на-
скільки є ефективною господарська діяльність підприємства. Крім того, за допомогою рейтин-
гової оцінки інвестиційної привабливості можна визначити економічний і фінансовий потенці-
ал своїх конкурентів та партнерів. Її результати та їх відповідна інтерпретація також необхідні 
акціонерам, банкам, органам державного управління та іншим суб’єктам ринкових відносин.

Залучення інвестицій вітчизняними підприємствами пов’язане насамперед з інвестиційною 
привабливістю об’єкта інвестування. Оцінювання інвестиційної привабливості потенційного 
об’єкта інвестування — це перший крок при прийнятті інвестиційного рішення.

Метою оцінювання потенційного об’єкта інвестування є визначення його інвестиційної 
привабливості задля подальшого її підвищення та залучення максимально можливого обсягу 
інвестицій. Тому в умовах децентралізації управління у підприємств з’явилася необхідність і
можливість самостійно визначати стан своєї інвестиційної привабливості.

Інвестиційні рішення належать до найбільш складних за процедурою вибору. Вони базу-
ються на багатоваріантній, багатокритеріальній оцінці цілої низки чинників і тенденцій. Від її 
достовірності залежать наслідки як для інвестора, так і для підприємства [1]. Інвестиційні рі-
шення належать до найбільш складних за процедурою вибору. Чим складнішою є ситуація, тим 
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більшою мірою поведінка інвестора має спиратись на результати об’єктивного моніторингу 
інвестиційної привабливості підприємств.

Аналіз та оцінювання інвестиційної привабливості підприємства, з одного боку, є основою 
для розробки його інвестиційної політики, а з іншого, створює можливість виявити недоліки у
діяльності підприємства, передбачити заходи щодо їх ліквідації та поліпшити можливості залу-
чення інвестиційних ресурсів. А це, у свою чергу, надає додаткову інформацію інвесторам що-
до прийняття рішення про інвестування діяльності підприємства. Оцінювання інвестиційної 
привабливості підприємства здійснюється у сфері взаємних інтересів як самого підприємства,
так і його потенційних інвесторів. Можливість залучення інвестицій залежить від розуміння та 
врахування інтересів партнерів, від можливості бачити об’єкт інвестування з позиції інвестора 
та оцінити його інвестиційну привабливість. У цьому є зацікавленість і самого підприємства,
яке прагне підвищити рівень своєї інвестиційної привабливості.

Інвестиційна привабливість навколишнього для підприємства середовища (регіону, галузі,
країни) має опосередкований вплив на інвестиційну привабливість підприємства, по-перше,
тому що підприємство — це відкрита система, а по-друге, тому, що зовнішні чинники мають 
універсальний характер і відіграють для потенційних інвесторів також важливу роль. Оціню-
вання інвестиційної привабливості на розглянутих рівнях — це перший етап прогнозування та 
передбачення заходів щодо залучення інвестиційних ресурсів і підвищення привабливості 
об’єктів інвестування на всіх рівнях. Таким чином, визначення інвестиційної привабливості 
окремого підприємства як потенційного об’єкта інвестування є завершальним етапом оціню-
вання інвестиційного ринку.

Відома низка методик оцінки інвестиційної привабливості підприємств [2…4]. Дані методи-
ки мають свої недоліки, тому є сенс доповнити статичні показники оцінки фінансового стану під-
приємства показниками динаміки та врахувати інші внутрішні та зовнішні чинники інвестиційної 
привабливості суб'єкта господарювання, а сам процес оцінювання здійснювати у шість етапів:

— Відбір групи фінансових показників на підставі фінансової і бухгалтерської звітності.
— Розрахунок фінансових показників статики й динаміки.
— Стандартизація розрахункових фінансових показників.
— Відбір і оцінка чинників зовнішнього середовища на основі експертних оцінок.
— Відбір і оцінка чинників внутрішнього середовища на основі експертних оцінок.
— Побудова комплексного підходу до оцінки інвестиційної привабливості та визначення 

позицій досліджуваних підприємств стосовно рівня їх інвестиційної привабливості на основі 
методу багатовимірного шкалірування.

На першому і другому етапах для оцінки впливу чинників інвестиційної привабливості необ-
хідно обґрунтувати й використовувати систему показників, що повинна включати, зокрема, показ-
ники майнового становища, ліквідності, фінансової стійкості, ділової активності, рентабельності й
динамічності поряд з частковими (диференційованими) показниками, а на їх основі можна обґрун-
тувати зведений узагальнюючий (інтегральний) показник інвестиційної привабливості.

На практиці для оцінки інвестиційної привабливості підприємства далеко не завжди 
обов’язково користуватися всім набором коефіцієнтів [5]:  

— доцільно визначити ключові з них, які дозволять приймати конкретні рішення,
пов’язані з рівнем інвестиційної оцінки привабливості підприємства;

— деякі коефіцієнти взаємозалежні один від одного, тобто рівень одного впливає на рі-
вень іншого;

— декілька коефіцієнтів, які дають одну і ту ж інформацію розраховуються різними 
способами;

— кілька коефіцієнтів не універсальні, мають обмежену сферу вживання, залежну від на-
явності або відсутності певних умов.

Пропонуються групи показників та набір коефіцієнтів, які використовуються при визна-
ченні інтегрального показника (табл. 1). 
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Таблиця 1 

Показники для визначення інтегрального фінансово-економічного показника інвестиційної привабливості 
підприємства 

Група Показники 

Оцінювання майнового стану 
Коефіцієнти придатності:
— необоротних активів;
— придатності основних засобів 

Оцінювання ліквідності 

Коефіцієнти:
— маневреності власних оборотних коштів;
— покриття;
— швидкої ліквідності;
— абсолютної ліквідності 

Оцінювання фінансової стійкості 

Коефіцієнти:
— фінансової автономії;
— маневреності власного капіталу;
— довгострокового залучення позикових коштів;
— співвідношення залучених та власних коштів;
— структури залученого капіталу 

Оцінювання ділової активності 

Коефіцієнти оборотності:
— дебіторської заборгованості;
— кредиторської заборгованості;
— запасів;
— власного капіталу;
— основного капіталу 

Оцінювання рентабельності 

Коефіцієнти рентабельності:
— всіх активів підприємства;
— власного капіталу;
— основного капіталу;
— реалізованої продукції 

Оцінювання динаміки 

Темпи зростання:
— оборотних активів;
— власних поточних активів;
— фінансової автономії;
— оборотності власного капіталу;
— рентабельності активів 

На третьому етапі дослідження інвестиційної привабливості підприємства є процедура 
стандартизації.

Використана стандартизація варіаційним розмахом [6]: 

min

max min

j
j i

i
x xz

x x
−

=
−

,

де j
iz — стандартизований показник;
j

ix — фактичне значення показника;
xmin, xmax — мінімальне або максимальне значення показника.
Група показників фінансової стійкості та ліквідності потребує особливого підходу, оскіль-

ки не тільки мале, а і надвелике значення цих показників може свідчити про негаразди на під-
приємстві. Таким чином, якщо показник цієї групи менше нормативних значень, він не потре-
бує коригування з метою розрахунку його рейтингу, а якщо перевищує — потребує. У випадку,
коли скоригований коефіцієнт буде дорівнювати від'ємному значенню, його рейтингу присвою-
ється нульове значення.
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На четвертому і п'ятому етапах з використанням експертного методу оцінки відбираються 
та визначаються чинники зовнішнього і внутрішнього середовищ підприємства. Для порівнян-
ня інвестиційної привабливості окремих підприємств сформована система чинників, які впли-
вають на рівень інвестиційної привабливості. Під зовнішньою привабливістю маються на увазі 
параметри ринку, соціально-економічні тенденції в зовнішньому середовищі, конкуренція усе-
редині галузі, надійність покупців та постачальників. Під інвестиційною привабливістю ресур-
сного потенціалу розуміють ресурси у сфері: виробництва, матеріалів, інновацій, фінансів, кад-
рів, маркетингу і менеджменту.

На шостому етапі використання методу багатовимірного шкалірування при підготовці та 
прийнятті рішення щодо інвестиційної привабливості дозволить поєднати як об’єктивні чинни-
ки, які виражаються кількісними показниками, так і суб’єктивне ставлення осіб, що приймають 
рішення або можуть впливати на цей процес.

Багатовимірне шкалірування в найзагальнішому вигляді полягає в тому, щоб виявити 
структуру досліджуваної безлічі параметрів. Під виявленням структури мається на увазі виді-
лення набору основних чинників, за якими розрізняються параметри, і описання кожного з па-
раметрів в термінах цих чинників. Процедура побудови структури спирається на аналіз об'єк-
тивної або суб'єктивної інформації про їх близькість між параметрами або інформації про пере-
ваги на безлічі параметрів.

Звичайно використовуєтьсяся метрика Мінковського [7] 

 
1

r
pp

jk it kt
t

d x x
=

= −∑ ,

де r — розмірність простору;
djk — відстань між крапками, відповідними j-му и k-му параметрам;
хjt, хkt — величини проекцій j-ї і k-ї крапок на t-ю вісь.
В загальному випадку, чим ближче значення інвестиційної привабливості підприємства до 

одиниці, тим привабливішим воно є для інвестора.
Використовуючи запропонований методичний підхід, досліджено інвестиційну привабли-

вість 10-ти підприємств промисловості Одеського регіону у 2007…2009 рр. на базі 24 вихідних 
фінансово-економічних коефіцієнтів. За результатами зведення отриманих (за методом багато-
вимірного шкалірування) оцінок значень інтерпретованих чинників побудовано рейтинг дослі-
джуваних підприємств за рівнем інвестиційної привабливості, що дозволило серед них визна-
чити найбільш перспективних реципієнтів інвестиційного капіталу (табл. 2). 
 Таблиця 2 

Комлексний показник оцінки інвестиційної привабливості 
для машинобудівних підприємств Одещини за 2007…2009 рр.

Комплексний показник, коеф.№ Підприємство 2007 р. місце 2008 р. місце 2009 р. місце 
1 ВАТ “Одескабель” 0,505 3 0,419 4 0,498 2 
2 ВАТ “ЗОНТ” 0,542 2 0,523 2 0,562 1 
3 ОВАТ “КПА” 0,446 4 0,353 5 0,120 8 
4 ВАТ “Завод Тіра” 0,197 8 0,263 7 0,252 6 
5 ТОВ “Холдінгова компанія Мікрон” 0,323 6 0,481 3 0,467 3 
6 ВАТ “ОЗПК” 0,362 5 0,314 6 0,318 5 
7 ВАТ “Червона Гвардія” 0,266 7 0,192 8 0,198 7 
8 ВАТ “Стальканат” 0,591 1 0,602 1 0,421 4 
9 ВАТ “Одессільмаш” 0,000 10 0,000 10 0,000 10 
10 ВАТ “Пресмаш” 0,138 9 0,140 9 0,080 9 
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Аналізуючи значення комплексного показника, можна зробити висновок, що лідируючі 
позиції займають ВАТ “ЗОНТ”, ВАТ “Одескабель” і ВАТ “Стальканат”. На протязі всіх років 
останні позиції зберігають ВАТ “Одессільмаш” і ВАТ “Пресмаш”. 

Комплексну оцінку інвестиційної привабливості з використанням фінансово-економічних,
зовнішніх та внутрішніх показників доцільно здійснювати на всіх промислових підприємствах.
Саме такий підхід дає можливість усвідомити свою інвестиційну позицію як підприємствам,
так і потенційним інвесторам. Детальний аналіз дозволяє визначити стан підприємства на рин-
ку, перейняти досвід підприємств-лідерів та розрахувати свої можливості щодо запровадження 
стратегій лідерів.

Література 

1. Аньшин, В.М. Инвестиционный анализ / В.М. Аньшин. — М.: Дело, 2000. –— 280 с.
2. Баканов, М.И. Теория экономического анализа / М.И. Баканов, А.Д. Шеремет. — М.: Финансы и
статистика, 1997. — 416 с.

3. Савчук, В.П. Анализ и разработка инвестиционных проектов: учеб. пособие / В.П. Савчук,
С.И. Прилипко, Е.Г. Величко. — К.: Абсолют-В, Эльга, 1999. — 266 с.

4. Шеремет, А.Д. Методика финансового анализа / А.Д. Шеремет. — М.: ИНФРА-М, 2000. — 208 с.
5. Крейнина, М.Н. Анализ финансового состояния и инвестиционной привлекательности акцио-
нерных обществ в промышленности, строительстве, торговле / М.Н. Крейнина. — М.: Дело,
1994. — 285 с.

6. Гриньова, В.М. Інвестиційний менеджмент: навч. посіб. / В.М. Гриньова, В.О. Коюда, Т.І. Ле-
пейко — 2-е вид., виправ. і доп. — Харків: ІНЖЕК, 2005. — 664 с.

7. Терехина, А.Ю. Многомерный анализ субъективных данных о сходствах или различиях / 
А.Ю. Терехина // Психол. журн. — 1983. — Т. 4, № 1. — С. 76 — 88. 

References 

1. An’shin, V.M. Investitsionnyy analiz [Investment analysis] / V.M. An’shin. — Moscow, 2000. — 280 pp. 
2. Bakanov, M.I. Teoriya ekonomicheskogo analiza [Economic analysis theory] / M.I. Bakanov, 

A.D. Sheremet. — Moscow, 1997. — 416 pp. 
3. Savchuk, V.P. Analiz i razrabotka investitsionnykh proektov: ucheb. posobie [Analysis and development of 

investment projects: tutorial] / V.P. Savchuk, S.I. Prilipko, E.G. Velichko. — Kyiv, 1999. — 266 pp. 
4. Sheremet, A.D. Metodika finansovogo analiza [Financial analysis methods] / A.D. Sheremet. — Mos-

cow, 2000. — 208 pp. 
5. Kreynina, M.N. Analiz finansovogo sostoyaniya i investitsionnoy privlekatel’nosti aktsionernykh ob-

shchestv v promyshlennosti, stroitel’stve, torgovle [Analysis of financial state and investment appeal of 
joint-stock corporations in industry, construction, trade] / M.N. Kreynina. — Moscow, 1994. — 285 pp. 

6. Hrynova, V.M. Investytsiinyi menedzhment: navch. posib. [Investment management: tutorial] / V.M. Hry-
nova, V.O. Koiuda, T.I. Lepeiko — 2-e vyd., vyprav. i dop. [2-nd edition]— Kharkiv, 2005. — 664 pp. 

7. Terekhina, A.Yu. Mnogomernyy analiz sub’ektivnykh dannykh o skhodstvakh ili razlichiyakh [Multi-
dimensional analysis of subjective data on similarities or dissimilarities] / A.Yu. Terekhina // Psikhol. 
zhurn. [Psychology journal] — 1983. — Vol. 4, № 1. — P. 76 — 88. 

Рецензент д-р екон. наук, проф. Одес. нац. політехн. ун-та Бельтюков Є.А.

Надійшла до редакції 9 вересня 2011 р.


