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 РЕФЕРАТ 

 

Дипломна робота: 30 с.; 3 табл., 9 рис.; 37 джерел. 

 

Актуальність теми. Метою будь-якої компанії є отримання доходу, щоб 

досягти цю мету компанія повинна бути конкурентоспроможною. Тому з кож-

ним роком оцінка інвестиційної привабливості компанії стає все більше значу-

щою і актуальною. 

Об’єкт дослідження – процес оцінювання інвестиційної привабливості 

підприємства. 

Предмет дослідження – економічні відносини що виникають при залу-

ченні інвестиційних ресурсів підприємством. 

Методи дослідження – розрахунково-аналітичний, табличний, коефіціє-

нтний аналіз. 

У першому розділі дипломної роботи аналізується змістовна складова 

поняття інвестиційної привабливості підприємств. У другому розділі наведено 

сучасні науково-методичні підходи до визначення інвестиційної привабливості 

підприємств. У третьому розділі розглянуто напрями збільшення інвестиційної 

привабливості підприємства.  

При написанні роботи використовувались матеріали періодичних видань, 

монографії, фінансова звітність. 

 

ІНВЕСТИЦІЇ, ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ, КОЕФІЦІЄНТИ, 

ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ, РЕЙТИНГИ. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Метою будь-якої компанії є отримання доходу, щоб 

досягти цю мету компанія повинна бути конкурентоспроможною. Тому з кож-

ним роком оцінка інвестиційної привабливості компанії стає все більше значу-

щою і актуальною. 

У сучасному світі ситуація, коли досить перспективна організація потер-

пає від нестачі коштів для реалізації своїх цілей і завдань, досить поширена, і 

саме інвестиції допомагають таким організаціям залучити додаткові кошти і 

поліпшити своє становище. Однак існує цілий ряд проблем, одна з яких - обме-

женість ресурсів. Обмеженість ресурсів змушує організації боротися за залу-

чення цих ресурсів і створювати конкуренцію між ними. Друга проблема - це 

рівень ризику. Існує величезна кількість організацій, кожна з яких має індиві-

дуальну структуру і різний фінансовий стан. Таким чином, рівень ризику від 

інвестування в ту чи іншу організацію також буде різним. У сукупності все ви-

щесказане є передумовою для появи розглянутого в роботі поняття «інвести-

ційна привабливість». 

Об’єкт дослідження – процес оцінювання інвестиційної привабливості 

підприємства. 

Предмет дослідження – економічні відносини що виникають при залу-

ченні інвестиційних ресурсів підприємством. 

Методи дослідження – розрахунково-аналітичний, табличний, коефіціє-

нтний аналіз. 

У першому розділі дипломної роботи аналізується змістовна складова 

поняття інвестиційної привабливості підприємств. У другому розділі наведено 

сучасні науково-методичні підходи до визначення інвестиційної привабливості 

підприємств. У третьому розділі розглянуто напрями збільшення інвестиційної 

привабливості підприємства.  

Основою виконання роботи стали навчальні посібники, підручники, ме-

тодичні матеріали з питань управління активами і пасивами підприємства з ме-
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тою підвищення ефективності його діяльності. В якості інформаційних джерел 

використовувались дані періодичної літератури, статистичні дані підприємств і 

організацій, мережа Інтернет і інших джерела. 
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1 ЗМІСТОВНА СКЛАДОВА ПОНЯТТЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ 

ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 

 

1.1 Інвестиційна привабливість, як фактор стабільного розвитку під-

приємства 

 

На сучасному етапі розвитку економіки, привабливість інвестицій є клю-

човим фактором, що визначає стабільний розвиток компанії. На сьогоднішній 

день, немає цілісного підходу до тлумачення терміну «інвестиційна привабли-

вість». Більшість визначень даного поняття зводяться до трактування даного 

терміна, як системи або поєднання різних ознак, або факторів зовнішнього і 

внутрішнього середовища, що впливають на стан оцінюється об'єкта без пода-

льшого уточнення цих ознак. Це загальне визначення засноване на існуванні 

безлічі чинників, які можуть вплинути на інвестиційну привабливість об'єкта. 

Питання інвестиційної привабливості підприємств вже тривалий час є 

предметом дослідження багатьох українських та іноземних науковців. Напри-

клад, В. Кремень, О. Кремень та О. Акулініна зазначають, що: «…інвестиційна 

привабливість є комплексним поняттям, оскільки відображує думку певної гру-

пи інвесторів стосовно співвідношення рівня ризику, рівня прибутковості та ва-

ртості фінансових ресурсів підприємства, а також являє собою сукупність пев-

них об’єктивних ознак, властивостей, засобів та можливостей економічної сис-

теми, яка обумовлює потенційний платіжний попит на інвестиції 19». 

Аналогічне трактування наводять автори роботи 18 які визначають інве-

стиційну привабливість підприємств як: «…комплексну характеристику умов 

зовнішнього середовища та внутрішніх фінансових можливостей залучати інве-

стиційні ресурси з метою забезпечення їх сталого розвитку. Тому необхідним є 

комплексний аналіз інвестиційної привабливості за різними рівнями економіки, 

що дозволяє сформувати цільові вектори стратегії фінансового регулювання та 

визначити резерви сталого розвитку підприємств 18». 
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Сайт Вікіпедії визначає основні складові інвестиційної привабливості 

підприємства : «…прозорість діяльності та позитивний імідж; фінансова стій-

кість та платоспроможність; конкурентоспроможність, стійке положення на за-

йманих ринках збуту, можливість освоєння нових ринків; рівень інноваційної 

активності; виробничий потенціал підприємства, можливості по збільшенню 

випуску продукції, освоєння нових видів продукції, диверсифікація виробницт-

ва; висококваліфікований персонал, в тому числі професійна менеджерська ко-

манда 16». 

Теоретичні та практичні аспекти визначення інвестиційної привабливості 

підприємств також розглядаються в роботах авторів Сумського державного 

університету 32, 28, 35, 14, 3, 29, 34, 21, 17, 30, 24, 6, 13, 12, 8, 9, 36, 7, 37, 11, 

10, 15. 

В сучасних дослідженнях поняття інвестиційної привабливості розгляда-

ється як з позиції реального так і фінансового інвестування. Для визначення рі-

вня наукового інтересу до видів інвестицій доцільно проаналізувати обсяги по-

шукових запитів стосовно цих питань в пошуковій системі Google із викорис-

танням програмного продукту Google Trends (рис. 1.1). Аналіз показує значно 

більший інтерес до питань фінансового інвестування. 

 

Рисунок 1.1 – Обсяги пошукових запитів на тему реальні інвестиції та фінансо-

ві інвестиції 
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1.2 Інвестиційна ситуація в Україні та фактори, що формують інвес-

тиційну привабливість підприємства 

 

Аналізуючи сучасну інвестиційну ситуацію в Україні можна зазначити, 

що за останні роки значно зріс обсяг прямих інвестицій в машини обладнання 

та інвентар, інженерні споруди, нежитлові будівлі (рис. 1.2). При цьому найбі-

льша питома вага припадає на інвестиції в промисловості (рис.1.3). 
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Рисунок 1.2 – Інвестиції в Україні (млн.грн.) 23 
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Рисунок 1.3 – Структурний розподіл інвестицій за видами економічної ді-

яльності 23 
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Визначення інвестиційної привабливості компанії відображає спільність 

показників ефективності, які показують рентабельність матеріальних вкладень 

в розвиток компанії. В інвестиційну привабливість компанії входить сукупність 

фінансових і економічних показників, що проводять оцінку зовнішнього сере-

довища компанії і рівень її позиціонування на ринку. 

На інвестиційну привабливість здійснюють свій вплив різноманітні чин-

ники та фактори (рис. 1.4).  

 

 

Рисунок 1.4 – Фактори, що впливають на інвестиційну привабливість під-

приємства 4 

 

Серед них можна виділити як зовнішні, так і внутрішні, що впливають на 

інвестиційну привабливість, та мають різний ступінь впливу. Зовнішні фактори, 

що впливають на інвестиційну привабливість, - це такі фактори, що не залежать 

від господарської діяльності підприємства і від її результатів, але за інших рів-

них умов роблять свій вплив по засобу будь-яких явищ. До зовнішніх факторів 

відносять: 

- інвестиційна привабливість території; 

- рівень інноваційного розвитку; 

- політична, економічна і соціальна ситуація в країні; 
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- особливості законодавчої і судової влади; 

- рівень корупції; 

- інфляція; 

- безробіття; 

- розвиненість інфраструктури і багато інших чинників. 

Під внутрішніми факторами розуміють ті чинники, які безпосередньо за-

лежать від діяльності самого підприємства, від його результатів. Отже, внутрі-

шні фактори є основним елементом впливу на інвестиційну привабливість під-

приємства. До внутрішніх факторів відносять: 

1. Фінансовий стан підприємства. Даний фактор є найважливішим, тому 

що на нього в першу чергу звертають увагу інвестори. В рамках даного чинни-

ка розглядають наступний ряд показників: показники ліквідності, платоспро-

можності, рентабельності, оборотності (ділової активності) і т.д 

2. Організаційна структура управління підприємством. Даний фактор 

включає частку міноритарних акціонерів, вплив держави, ступінь розкриття фі-

нансової і управлінської організації, частка чистого прибутку, яка була отрима-

на за останні роки організацією. 

3. Інвестиційні ризики. Так само є ключовим фактором, що впливає на ін-

вестиційну привабливість. Інвестиційні ризики включають в себе: ризик упу-

щення вигод, ризик фінансових втрат, ризик зниження прибутковості і т.д. 

4. Виробничий потенціал. 

5. Ринкова стійкість. 

Розглянемо більш детально зовнішні чинники. Одним з найважливіших і 

далеко не з останніх зовнішніх факторів є система законодавчих норм, які рег-

ламентують діяльність вітчизняних і зарубіжних інвесторів. Даний фактор 

встановлює законні гарантії захисту прав інвесторів і майна суб'єктів інвести-

ційної діяльності. 

Одним з найважливіших внутрішніх чинників, які впливають на інвести-

ційну привабливість підприємства, - це його фінансовий стан. Правильно ви-

значений фінансовий стан об'єкта інвестування дає інвестору досить відомос-
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тей, щоб зробити загальні висновки про діяльність підприємства. Для оцінки 

фінансового стану організації використовують фінансовий аналіз, який включає 

в себе ряд інструментів і методів оцінки фінансового стану. 
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2 СУЧАСНІ НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ 

ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 

 

2.1 Інструментарій визначення інвестиційної привабливості підпри-

ємства 

 

В сучасних економічних умовах для забезпечення сталого розвитку і фу-

нкціонування організації потрібно активізувати процес інвестування. Залучення 

інвестицій надає організації різні конкурентні переваги і є потужним інструме-

нтом, що забезпечує зростання. Для визначення об'єктів, вкладення інвестицій-

них коштів в які буде вигідним для інвесторів, використовується такий інстру-

мент, як оцінка інвестиційної привабливості. 

На сьогоднішній момент ніхто з учасників інвестиційної діяльності не 

сумнівається в необхідності аналізу інвестиційної привабливості компанії. 

Аналіз інвестиційної привабливості компанії є обов'язковим для виконання 

процедури, що передує розрахунками очікуваного ефекту від коштів, вкладених 

в об'єкт. Попередня оцінка можливостей економічної системи, покликаної за-

безпечити можливу ефективність вкладення коштів, є одним з найважливіших 

атрибутів системного підходу до організації інвестиційного процесу. 

Існуючі методи оцінки можна розділити на дві групи: 

- методи оцінки, відповідно до яких, основним фактором для повного 

аналізу рівня інвестиційної привабливості компанії є її фінансовий стан; 

- методи оцінки, які поділяють аналіз інвестиційної привабливості на 

внутрішні і зовнішні чинники, які враховуються при оцінці рівня інвестиційної 

привабливості підприємства. 

Однією з головних проблем при аналізі інвестиційної привабливості ор-

ганізації є вибір підходів до оцінки її рівня. Використовуваний підхід до оцінки 

рівня інвестиційної привабливості повинен враховувати специфіку діяльності 

організації, характер і обсяг вихідної інформації, фактори впливу та ін. Для 

отримання об'єктивних і релевантних результатів, які б були базою для прий-
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няття управлінських рішень з приводу інвестування тих чи інших об'єктів. Все 

вищесказаного зумовило актуальність представленого дослідження. 

Інвестиційна привабливість організації - це характеристика організації, 

що виражається в сукупності фінансово-економічних показників, яка відобра-

жає потенційну вигоду інвестора від інвестування і безпосередньо організації 

від залучення інвестицій. 

Для оцінки інвестиційної привабливості організації використовуються та-

кі основні підходи: 

1. Ринковий підхід. Даний підхід, базується на зовнішньої інформації про 

організацію, а саме на даних про ринкову вартість акцій і величиною виплачу-

ваних дивідендів. Розраховуються такі показники, як загальний дохід на вкла-

дення в акції організації; ринкова додана вартість на акціонерний капітал; від-

ношення ринкової капіталізації до капіталу; середньозважена вартість капіталу. 

Оцінка при даному підході в основному застосовується до організацій, які роз-

містили свої акції на ринку цінних паперів; 

2. Фінансовий підхід ґрунтується на внутрішній інформації організації, 

тобто на бухгалтерської звітності. Оцінка здійснюється шляхом аналізу фінан-

сового стану організації на підставі системи фінансових коефіцієнтів, яка хара-

ктеризується такими показниками як вартість чистих активів, грошові потоки 

компанії, чистий прибуток, залишковий прибуток, економічна додана вартість, 

коефіцієнти стійкості,оцінка ділової активності підприємства і т. д .; 

3. Комбінований підхід заснований на оцінці внутрішніх і зовнішніх фак-

торів. В оцінці даного підходу враховуються такі фінансово-економічні показ-

ники, як коефіцієнт автономії, коефіцієнт оборотності активів, коефіцієнт лікві-

дності, дивідендна прибутковість. 

4. Підхід, заснований на використанні показників ризиків При викорис-

танні даного підходячи для початку аналізують ризики, розраховується сукуп-

ний ризик вкладення коштів. Після проведених розрахунків, можна робити ви-

сновок про приналежність компанії до певної категорії ризику, на основі якої 
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при подальшому ранжируванні цих компаній визначається інвестиційна при-

вабливість. 

5. Вартісний підхід У класичній економічній теорії головною метою дія-

льності підприємства була максимізація прибутку, а в сучасній теорії максимі-

зація вартості компанії. Тому в сучасних реаліях особливо цікавим в оцінці ін-

вестиційної привабливості є підхід на основі оцінки вартості компанії. Даний 

підхід полягає у визначенні наступних показників: 

1) доданої ринкової (MVA); 

2) доданої вартості грошового потоку (CVA); 

3) економічної доданої вартості (EVA); 

4) доданої вартості акціонерного капіталу (SVA), що дозволяє оцінювати 

приріст акціонерної вартості капіталу; 

5) рентабельності грошових потоків від інвестицій (CFROI). 

На практиці ж розрахунок даних показників вимагає великих витрат часу 

і утруднений внаслідок закритості необхідної інформації (при проведенні оцін-

ки сторонньою організацією). 

Однак для потенційного інвестора необхідно уявлення більшості перера-

хованих вище показників, що ще раз підтверджує актуальність проведення оці-

ночних процедур. 

Резюмуючи зміст всіх вищевикладених підходів, відзначимо, що інвести-

ційну привабливість необхідно розглядати як багатофакторну модель, що скла-

дається не тільки з аналізу ключових фінансових (і інших кількісних) показни-

ків, а й ряду якісних факторів. Використання в управлінні компанією одних фі-

нансових показників не дозволяє успішно слідувати цілям довгострокової мак-

симізації вартості компанії і, як наслідок, залучення довгострокових зовнішніх 

інвестицій. Це спонукає до аналізу якісних нефінансових показників діяльності 

компанії. 

Всі описані вище підходи до оцінки інвестиційної привабливості також 

можна поділити на два великих напрямки аналізу. Перше - це перспективний 
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аналіз, тобто аналіз на основі прогнозних значень. Сюди можна віднести варті-

сної підхід оцінки інвестиційної привабливості. 

Друге, відповідно, ретроспективне напрямок, яке найбільше поширений в 

нашій країні. До нього відноситься такі підходи, як ринковий, фінансовий, ком-

бінований. Менеджерів компанії в найбільшою мірою цікавить бухгалтерський 

підхід, для них - це метод експрес оцінки фінансового стану компанії, а як ми 

знаємо для менеджменту це головне завдання. Тим не менш, це не єдиний під-

хід, який застосовується менеджментом. При аналізі привабливості компанії 

безпосередньо для потенційних інвесторів, менеджментом може застосовувати-

ся також і вартісний підхід. 

Інтересами же акціонерів (інвесторів) компанії є отримання дивідендів, 

надійність компанії, її гарантованої ліквідності. У зв'язку з цим акціонерам 

найцікавіший ринковий підхід, адже вони розраховують, який дохід вони отри-

мають при вкладенні в той чи інший об'єкт. Можливий до застосування і ком-

плексний підхід, який і допомагає врахувати фінансові чинники (Ліквідність 

компанії, її стійкість) і інші якісні фактори, що впливають на компанію і її по-

тенційні зростання. Також інвестори (акціонери), особливо консервативні, звер-

тають увагу і на ризик вкладень. Даний підхід дозволяє оцінити інвестору доці-

льність вкладень виходячи з передбачуваного рівня доходу. 

Дані показники зводяться в єдиний інтегральний показник інвестиційної 

привабливості з подальшою оцінкою його рівня. Також в даному підході врахо-

вуються і якісні критерії, а саме рівень корпоративного управління, імідж орга-

нізації, менеджмент компанії, відкритість компанії, її конкурентне становище 

на ринку, прозорість звітності, що представляється. 
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2.2 Практична реалізація технології визначення інвестиційної при-

вабливості на прикладі ПАТ «Технологія» 

 

З метою визначення інвестиційної привабливості ПАТ «Технологія» про-

аналізуємо в динаміці комплекс показників, що розраховуються на основі фі-

нансової звітності підприємства 1. Розрахуємо декілька ключових показників, 

які характеризують фінансовий стан і інвестиційну привабливість підприємст-

ва. 

Стан основних засобів характеризує їх первинна вартість та коефіцієнт 

зносу. На рисунку 2.1 наведена динаміка зміни цих характеристик підприємства 

за останні роки. З рисунку видно, що коефіцієнт зносу є доволі стабільним, що 

позитивно характеризує інвестиційну привабливість підприємства за цим пока-

зником. 
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Рисунок 2.1 – Показники ефективності використання основних засобів 

 

Розглядаючи характеристики ділової активності можна розрахувати пока-

зники оборотності активів та дебіторської заборгованості. Коефіцієнт оборот-

ності активів розраховується як відношення виручки від реалізації до вартості 

оборотного капіталу (рис. 2.2). З рисунку видно, що показники ділової активно-

сті дещо зменшуються, що незначно негативно характеризує інвестиційну при-

вабливість підприємства. 
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Рисунок 2.2 – Показники ділової активності 

 

Доволі інформативною є група показників рентабельності. На рисунку 

2.3. наведена динаміка показників рентабельності активів, рентабельності влас-

ного капіталу і рентабельності продаж. В цілому динаміка коефіцієнту є неста-

більною. Після різкого збільшення спостерігається різке падіння, що негативно 

впливає на інвестиційну привабливість підприємства. 
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Рисунок 2.3 – Показники рентабельності 

 

Наступною групою показників є показники фінансової стійкості одним з 

яких є показник фінансового левериджу, що є складовою фінансового важелю. 

Один з важливих складових фінансового важеля - це вплив на фінансову стій-

кість компанії. Чим більше буде фінансовий важіль, тим буде менш стійка ком-

панія. Однак, позиковий капітал надає можливість організації прискорити збі-

льшити свого прибутку і також поліпшити діяльність компанії. Нормативне 

значення знаходиться в періоді від 0,5 до 0,88. Якщо при розрахунку фінансо-
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вий леверидж потрапляє діапазон від 0,5 до 0,88, то компанії вигідно залучати 

позикові кошти. Негативний фінансовий леверидж говорить про те, що активи 

компанії не окупаються, а дохід компанії низький і не покриває позикові кошти 

і відсотки.  
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Рисунок 2.4 – Показник фінансового левериджу 

 

Модель фінансового важеля полягає в тому, що за допомогою фінансово-

го важеля поліпшується зростання рентабельності власного капіталу, а також 

відбувається робить акції найбільш прибутковими. Позиковий капітал не пере-

шкоджає цим фактом, так є з одного боку фінансовим навантаженням для підп-

риємства. 

Суттєво впливають на інвестиційну привабливість підприємства показни-

ки його ліквідності, які характеризують здатність підприємства розраховувати-

ся за поточними зобов’язаннями (рис. 2.5). Розрахунок цих коефіцієнтів показує 

можливість наявними активами (як правило, короткостроковими) покрити зо-

бов'язання, термін погашення яких настане швидше за всіх інших. Як правило, 

це найбільш термінова кредиторська заборгованість, короткострокові кредити і 

позики. При цьому з розрахунку виключаються довгострокові позикові кошти 

(позики і кредити, отримані організацією на термін більше одного року), хоча 

заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями, так само, як і за коротко-

строковими, організацією погашається, як правило, щомісяця відповідно до 

графіка. Не враховуються і відсотки, які потрібно заплатити банку в найближ-
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чій перспективі разом з сумою основного боргу, тому що в балансі відсотки не 

відображаються, а відображається тільки сума основного боргу організації. 
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Рисунок 2.5 – Показники ліквідності 

 

Основним критерієм ліквідності є перевищення вартості поточних активів 

над поточними зобов'язаннями. І чим воно більше, тим краще фінансовий стан 

організації з точки зору її ліквідності по відношенню до ліквідності. 

Таким чином, проаналізувавши всі коефіцієнти можна зробити висновок 

про доволі непогану інвестиційну привабливість ПАТ «Технологія». 
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3 НАПРЯМИ ЗБІЛЬШЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

Під час переходу до ринкової економіки комерційні підприємства прис-

тосовувалися до умов, що змінюються господарювання. Тобто організаціям до-

велося переходити від державного фінансування до самофінансування. У зв'яз-

ку з цим, виникла потреба в додаткових інвестиційних ресурсах, тому що для 

повного задоволення запитів споживачів, якісного оновлення технічної бази 

виробництва і підвищення конкурентоспроможності власних коштів стало не-

достатньо. 

У сучасній економіці стає зрозумілим, що господарюючим суб'єктам до-

сить складно залучати кошти від інвесторів, не витрачаючи зусиль на підви-

щення своєї інвестиційної привабливості. Однією з найбільш головних завдань, 

що стоять перед фінансовою звітністю є повне розкриття інформації про інвес-

тиційну привабливість підприємства. 

В першу чергу це відноситься до фінансової звітності публічних, суспіль-

но значимих компаній, груп взаємопов'язаних організацій. Крім того, відбува-

ється значне ускладнення вимог до якості інформації про інвестиційну приваб-

ливість організації під впливом наступних факторів: наявність глобалізаційних 

процесів в економічній сфері; регулярне реформування вітчизняної системи об-

ліку і звітності відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності 

(МСФЗ); збільшуються масштаби операцій злиття; факти корпоративного шах-

райства і використання для цих цілей звітності виробляють суспільно-

політичний резонанс (креативний підхід менеджменту і бухгалтерів підпри-

ємств з метою підвищення довіри інвесторів і кредиторів за допомогою обліко-

вих механізмів зростання привабливості звітних даних). 

На основі проведеної оцінки інвестиційної привабливості компанія може 

провести ряд заходів для її поліпшення. До таких заходів належать: 

1) розробка довгострокової стратегії розвитку; 

2) бізнес-планування; 
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3) юридична експертиза і приведення правовстановлюючих документів у 

відповідність до законодавства; 

4) створення кредитної історії; 

5) проведення заходів з реформування. 

Для того щоб визначити, які з можливих заходів сприятимуть підвищен-

ню інвестиційної привабливості організації в конкретній ситуації, необхідно 

провести діагностику стану підприємства, тобто аналіз його діяльності. В ході 

аналізу визначаються сильні і слабкі сторони діяльності підприємства, його ри-

зики (в т.ч. і для інвестора); також розробляються рекомендації для підвищення 

конкурентоспроможності, ефективності діяльності та інвестиційної привабли-

вості в цілому. 

Слід зазначити, що підготовка компанії до залучення інвестицій - це до-

сить чітко визначений і складний процес. Організація формує перелік заходів 

для підвищення рівня інвестиційної привабливості на основі своїх індивідуаль-

них особливостей, а також ситуації, кон'юнктури ринків капіталу. Грамотне 

здійснення такої програми направлено на прискорення залучення фінансових 

ресурсів і зниження їх вартості. 

Крім того, для збереження своїх позицій і досягнення лідерства підпри-

ємства повинні постійно розвиватися, використовувати нові технології і розши-

рювати сфери діяльності. Наявність додаткових інвестицій в компанію дає їй 

нові конкурентні переваги і як правило є одним і основних засобів зростання. 

Результати аналізу методів оцінки і діагностики інвестиційної привабли-

вості підприємств дозволяє сформулювати наступні висновки. Методи, розгля-

нуті вище в більшості випадків, мають свої переваги і недоліки. Перевага цих 

методів полягає в тому, що вони дозволяють проводити аналіз фінансового ста-

ну та прогнозувати розвиток організації протягом інвестиційного періоду. Тех-

нологія оцінки відкрита для громадськості. Рейтингові компанії мають хорошу 

репутацію, їх думка вважається надійним. 

До числа недоліків всіх методів оцінки є суб'єктивність вибору індикато-

рів, непрозорість систематизації конкретних показників при отриманні підсум-
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кових значень, а також відсутність надійних гарантій щодо достовірності дже-

рел інформації, які використовувалися при оцінці інвестиційної привабливості 

окремих підприємств. Маніпулювання фінансовою звітністю, на жаль, є поши-

реною практикою, яка провокувала виникнення кризових явищ в ряді розвине-

них світових економік. 
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ВИСНОВКИ 

 

Дослідження показали, що інвестиційний потенціал - це важливий показ-

ник, що характеризує ефективність ведення комерційної діяльності підприємст-

вом і відображає його інвестиційну привабливість. Аналіз інвестиційного поте-

нціалу дозволяє оцінити ефективність поточної діяльності підприємства і його 

інноваційний потенціал, пропонуючи шляхи подальшого розвитку з метою під-

вищення вартості капіталу.  

В роботі запропоновано комплексний підхід до розгляду інвестиційної 

привабливості з урахуванням фінансового, виробничого і ринкового потенціа-

лу. Запропоновано метод оцінки інвестиційного потенціалу, згідно з яким інве-

стиційний потенціал визначається як різниця між можливою вартістю, досягну-

тої за рахунок реалізації певних інвестиційних проектів і вартістю в поточному 

використанні (без запропонованих нововведень). Відзначимо, що розрахунок 

нарощення вартості повинен проводиться обов'язково з урахуванням аналізу 

ризиків та розрахунку можливих відхилень від наміченого результату, так як 

відсутність достовірної інформації при побудові прогнозів впливає на розраху-

нкові значення інтегрального показника інвестиційного потенціалу. 
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Додаток А Фінансова звітність публiчного акцiонерного товариства 

"Технологія". 

 

Таблиця А.1 – Актив балансу 

 

Таблиця А.2 – Пасив підприємства 
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Таблиця А.3 – Звіт про фінансові результати 

 


