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велика кількість різноманітних, випадкових не регульованих людиною факторів (це в 

першу чергу опади, посухи, заморозки), що приводить до коливання урожайності 

культур, продуктивності праці, обсягів валових зборів тощо. Звідси виникає ланцюгова 

реакція, що приводить до коливання валових зборів сільськогосподарських культур при 

постійних, згідно технологій, витратах фінансових ресурсів. 

Таким чином, коливання є об‘єктивним процесом, і його слід врахувувати при 

прийнятті управлінських рішень щодо можливості та доцільності ІРО на основі 

застосування методів математичного моделювання. 
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ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ  
 

Світова економічна криза, недостатність державного фінансування та брак 

власних коштів підприємств  економіка України зумовлюють підвищення конкуренції 

підприємств у пошуку джерел фінансових ресурсів. Забезпечення 

конкурентоспроможності вітчизняних підприємств як на світовому, так і на 

внутрішньому ринках зумовлює важливість підвищення інвестиційної привабливості на 

усіх рівнях. 

Метою даної роботи є  розгляд та систематизація існуючих підходів до 

визначення економічної сутності поняття «інвестиційна привабливість». 

 Інвестиційна привабливість як економічна категорія найчастіше 

використовується вченими-економістами для оцінки властивостей інвестиційної 

діяльності на етапі аналізу  стану інвестування (при характеристиці і оцінці об'єктів 

інвестування, рейтингових порівняннях і порівняльному аналізі процесів) та 

перспектив ведення успішної інвестиційної діяльності. Але дане поняття за своєю 

економічною сутністю є більш складним та багатогранним. 

Інвестиційна привабливість як поняття не лише увійшло до складу економічних 

термінів, але й стало об‘єктом наукових пошуків, набуло широкого практичного 

використання, оскільки доцільність вкладення інвестицій, тобто інвестиційна 

привабливість об‘єкта інвестування є сполучною ланкою між етапом аналізу та етапом 

прийняття управлінських рішень щодо вкладання коштів [1, с. 110].  

На думку Макарій Н. П., інвестиційна привабливість підприємства – це 

справедлива кількісна та якісна характеристика зовнішнього та внутрішнього 

середовища об‘єкта [2, с. 52 ]. Алєксєєнко Л. М. [3] визначає поняття «інвестиційна 

привабливість підприємства» як узагальнену характеристику переваг та недоліків 

окремих об‘єктів інвестування з точки зору конкретного інвестора згідно зі 

сформованими ним критеріями та використовується для оцінки при розробці 

інвестиційної стратегії підприємства і галузевої диверсифікації його інвестиційного 

портфеля. 

Досить повно розкрив дане поняття Бланк О. І., який під інвестиційною 

привабливістю розуміє інтегральну характеристику окремих компаній – об‘єктів 
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майбутнього інвестування з позиції перспективного розвитку, обсягу і перспективного 

збуту продукції, ефективності використання активів, їх ліквідності, стану 

платоспроможності і фінансової стійкості [4]. Інвестиційна привабливість підприємства 

є сукупністю характеристик його виробничої, комерційної, фінансової, управлінської 

діяльності та особливостей інвестиційного клімату, які характеризують доцільність 

здійснення інвестицій в нього [5]. 

Спеціалісти Агентства з питань запобігання банкрутства підприємств визначають 

інвестиційну привабливість підприємства як розрахунок інтегрального показника 

інвестиційної привабливості підприємств, в якому відтворюються значення показників 

оцінки майнового стану, фінансової стійкості (платоспроможності), ліквідності активів, 

прибутковості інвестиційного об‘єкта, оцінки ділової активності, оцінки ринкової 

активності, скориговані відповідно до їхньої вагомості, та інших факторів [6]. 

Інвестиційну привабливість як економічну категорію необхідно розглядати з 

точки зору учасника інвестиційного процесу, а саме: держави, інвестора, реципієнта 

інвестицій. Для учасника інвестиційного процесу інвестиційна привабливість полягає в 

можливості задоволення його інтересів. Для інвестора – це отримання максимального 

прибутку, розширення ринку збуту; для реципієнта інвестицій – отримання 

початкового капіталу або збільшення обороту капіталу, модернізація виробництва, 

підвищення рівня кредитного рейтингу; для держави – соціально-економічний 

розвиток, реалізація соціально-економічних проектів [7]. 

Особливу увагу необхідно приділити економічній сутності інвестиційної 

привабливості підприємств, так як саме підприємство є основною ланкою вкладання 

коштів, де реалізуються інвестиційні проекти. Аналізуючи існуючі підходи до 

визначення економічної сутності інвестиційної привабливості підприємств, 

інвестиційну привабливість можна розглядати як: умову інвестування, умову розвитку 

підприємства, показник ефективності інвестицій, сукупність показників. 

Визначають інвестиційну привабливість підприємства наступні фактори: форма 

власності, фінансовий стан підприємства, доступність ринків збуту продукції, науково-

технічний потенціал підприємства, інноваційна діяльність, ступінь зносу основних 

фондів, рівень інвестиційного ризику.  
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