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Постановка проблеми. Досвід багатьох країн 
світу показує доцільність залучення інвестицій. 
Для України, як і для інших постсоціалістичних 
країн, існує низка перешкод на шляху здійснен-
ня цього процесу. До них можна зарахувати від-
сутність відповідного інвестиційного клімату в 
країні, що показує низький рівень інвестицій-
ної привабливості; недосконалість ринкового 
механізму економіки; нестабільність політичної 
ситуації; недосконалість податкової системи; 
низький рівень ділової і професійної кваліфіка-
ції підприємців; недостатньо привабливі інвес-
тиційні проекти і, водночас, брак зацікавлених 
партнерів; відсутність діючої системи страху-
вання інвестицій; надмірна монополізація еко-
номіки; не конвертованість гривні тощо.

На сучасному етапі розвитку економіки про-
блематика зниження інвестиційної привабливос-
ті вітчизняних підприємств, ділової активності 
на інвестиційному ринку України та дестабіліза-
ція національної економіки в період після фінан-
сово-економічної кризи є достатньо актуальни-
ми й пріоритетними завданнями для вирішення 
проблем як на макро-, так і на мікрорівнях та при 
формуванні державної інвестиційної політики.
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ресада, В. Струніна, Л. Чорна та інших.
Обґрунтування отриманих наукових ре-

зультатів. Збільшення обсягів залучення інвес-
тицій є засобом забезпечення умов виходу під-
приємств з економічної кризи, сприяє процесу їх 
економічного зростання, стимулює впроваджен-
ня новітніх технологій, зростання продуктив-
ності праці та в цілому підвищення життєвого 
рівня населення. Аналіз останніх джерел засвід-
чує, що на розвиток економіки підприємств в 
Україні впливає низка факторів, серед яких по-
літичні, економічні, соціальні, технологічні.

Політичні фактори, що визначають ділове се-
редовище країни та можливості одержання клю-
чових ресурсів для підприємств та їх ефектив-
ного функціонування, з одного боку, вказують 
на стабілізацію ситуації на підприємствах. Це 
створює сприятливе підґрунтя для структурних 
перетворень. Проте з іншого боку, заполітизова-
ність влади, нестабільність політичних процесів 
й нормативно-правових засад економічної ді-
яльності мають несприятливий вплив на ефек-
тивність запровадження стратегічних програм 
розвитку підприємств.

Економічні фактори є базисом для функціо-
нування галузей народного господарства і ство-
рюють картину розподілу ресурсів на всіх рівнях 
економіки. Одним із найкритичніших із групи 
економічних факторів є несприятливість інвести-
ційного клімату, що ставить під загрозу реалізацію 
інвестиційної стратегії в цілому. Тому важливим 
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з боку Уряду є проведення низки заходів спрямо-
ваних на зростання інвестиційної привабливості 
підприємств України. Позитивна динаміка макро-
показників, стабілізація курсу національної валю-
ти, ефективна політика Уряду вказує на можли-
вість позитивних зрушень у цьому питанні.

Соціальні фактори визначають основні пе-
редумови економічного розвитку підприємств в 
певному соціумі.

Низка технологічних факторів мають індика-
тивний характер і вказують на основні причини 
негативних проявів функціонування підпри-

ємств в економіці країни. Так, в Україні існує 
необхідність масштабного оновлення основних 
фондів підприємств, яке має базуватися на 
принципах інноваційності. Для цього потрібно 
використовувати як світовий досвід, так і від-
новлювати національний механізм створення 
інноваційної техніки і технологій виробництва.

З’ясовано, що інвестиційний клімат включає 
низку факторів (інституціональні, економічні, 
соціальні), що характеризують інвестиційний 
процес на різних рівнях його реалізації (мікро-, 
мезо-, макрорівні) (табл. 1).

Таблиця 1
Фактори, що формують інвестиційну привабливість на різних рівнях економіки

Ф
ак

то
ри

 Рівень впливу

макрорівень мезорівень мікрорівень

Ін
ст

ит
уц

іо
на

ль
ні

- внутрішня і зовнішня політична 
стабільність країни;

- гарантія прав і свобод особи;
- ступінь державного втручання в 

економ000іку країни;
- торговельна політика країни;
- рівень інтегрованості національного 

законодавства у світове правове поле;
- стабільність господарського, фінансового 

та податкового права;
- захист інтелектуальної власності у країні;
- митна політика й участь і світових 

організаціях;
- захист прав вітчизняних та іноземних 

інвесторів

- внутрішня і зовнішня політична 
стабільність регіону; 

- гарантія прав і свобод особи;
- ступінь державного втручання в 

економіку регіону (галузі);
- підтримка малого та середнього 

бізнесу в регіоні (галузі);
- торгівельна політика регіону;
- захист інтелектуальної 

власності у регіоні;
- ступінь легкості отримання 

дозволів та підключення до 
комунікацій.

- стабільність внутрішньої 
політики підприємства;

- гарантія прав і свобод 
працівника;

- ступінь державного втручання 
в економіку підприємства;

- торговельна політика 
підприємства;

- діяльність підприємства 
відповідно до чинного 
нормативно-правого 
законодавства;

- розвиток комунікаційної 
мережі на підприємстві.

Ек
он

ом
іч

ні

- загальна характеристика економіки й 
стабільність національної валюти;

- темпи росту ВВП;
- податки, тарифи, пільги;
- можливість репатріації капіталів;
- характеристика банківської системи та її 

послуг в економіці країни;
- екологічна обстановка: вимоги 

стандартизації, квотування та штрафи в 
економіці країни;

- валютні та фінансові ризики.

- загальна характеристика 
економіки регіону (галузі);

- темпи росту ВРП; 
- вивчення потреб та ресурсів 

регіону (галузі);
- інформаційна кампанія в регіоні 

(галузі);
- екологічна обстановка: вимоги 

стандартизації, квотування та 
штрафи в економіці регіону 
(галузі);

- характеристики місцевих ринків.

- загальна характеристика 
економіки підприємства;

- темпи росту валової продукції 
підприємств; 

- норми середнього прибутку на 
підприємствах даного типу;

- легкість та доступність 
кредитних ресурсів для 
підприємств;

- фінансові ризики;
- рівень інформаційного 

забезпечення та доступу до 
глобальних мереж;

- вартість виробничих ресурсів.

С
оц

іа
ль

ні

- рівень соціального розвитку суспільства, 
соціальних умов та життя населення в 
країні;

- толерантність суспільства відносно інших 
віросповідань і національностей у країні;

- ступінь політичної активності населення в 
країні;

- рівень криміногенності в країні;
- рівень розвитку профспілкового руху в 

країні.

- рівень соціального розвитку 
суспільства, соціальних умов та 
життя населення в регіоні;

- ступінь політичної активності 
населення в регіоні;

- рівень криміногенності в 
регіоні.

- рівень розвитку профспілкового 
руху в регіоні.

- рівень освіченості та 
кваліфікаційної підготовки 
робочої сили;

- активність профспілок на 
підприємстві;

- соціально-психологічний клімат 
на підприємстві;

- стилі та форми управління на 
підприємстві.

Джерело: розроблено автором на основі узагальнення джерел [1, 2, 3].
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Таким чином, узагальнюючи погляди на-
уковців, вважаємо за доцільне вдосконали-
ти класифікацію чинників, що впливають на 
формування та розвиток сприятливої інвес-
тиційної привабливості підприємств України, 
систематизуючи їх за низкою ознак (табл. 2).

Методи оцінки інвестиційної привабливос-
ті підприємств можна визначити в межах п’яти 
основних підходів.

Перший підхід засновано на виявленні головно-
го, основоположного чинника, який однозначно ви-
значає інвестиційну привабливість підприємства. В 
якості такого фактора може бути динаміка виручки 
і прибутку, імідж об’єкта інвестування і т. д. Цей під-
хід відрізняється порівняльною простотою аналізу 
та розрахунків. У цьому сенсі він універсальний, і 
його можна використовувати для дослідження ін-
вестиційної привабливості підприємств різного 

рівня, типу та спрямованості діяльності.
Другий підхід спирається на врахування 

комплексу чинників, які з погляду свого впли-
ву на інвестиційну привабливість економічних 
систем вважаються приблизно рівноцінними. 
При цьому кожен фактор характеризується пев-
ним набором показників. Тут прийнято визна-
чати характеристики економічного потенціалу; 
загальні умови господарювання; розвиненість 
ринкової інфраструктури; соціально-економіч-
ні, фінансові та інші. Перевагою цього підходу 
є багатостороння оцінка інвестиційної при-
вабливості економічних систем [4]. Цей підхід 
дозволяє визначити ступінь інвестиційної при- визначити ступінь інвестиційної при-
вабливості багатьох економічних систем, зокре-
ма з використанням статистично оцінюваних 
показників, що дає можливість обґрунтування 
достовірності отриманих результатів (табл. 3).

Таблиця 2
Класифікація чинників, що впливають формування та розвиток сприятливої 

інвестиційної привабливості підприємств

Ознака класифікації Характеристика ознаки
за змістом політичні, економічні, соціальні, технологічні;
за рівнями впливу: макрорівень, мезорівень, макрорівень;
за загальним характером впливу інституціональні, економічні, соціальні;
за визначенням середовища політико-правове середовище, економічне середовище, соціальне середовище;
за природою впливу матеріальні, нематеріальні;
за терміном впливу короткострокові, довгострокові.

Джерело: складено автором на основі узагальнення [1; 2; 3; 4]

Таблиця 3
Складові та узагальнюючі коефіцієнти інвестиційної привабливості підприємства

Складові Узагальнюючі коефіцієнти Область бажаних 
значень Область ризику

1 Привабливість продукції 
для споживача

Кппп = попит на продукцію/ 
пропозиція ≥1 <1

2. Кадрова привабливість Ккпп = (число прийнят.-число звільн.)/ 
середньооблікова чисельність ≥0 <0

3.Інноваційна привабливість Кіпп = фонд накопичення/ чистий 
прибуток >0,7 <0,7

4. Територіальна привабливість Ктпп = витрати обігу/сукупні витрати <0,5 ≥0,5
5. Фінансова привабливість Кфпп = прибуток/активи >0,15 <0,15

6. Приватизаційна привабливість КПрпп = дохід/курс цінних паперів ≥0,5 <0,5

7. Екологічна привабливість Кепп = штрафи за екол.поруш./чистий 
прибуток 0 >0

8. Соціальна привабливість Кспп = середня зарплата/ вартість 
раціональної споживчої корзини ≥1 <1
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Третій підхід пов’язаний з аналізом на першо-
му етапі широкого спектру факторів, але на дру-
гому етапі інвестиційна привабливість підпри-
ємства розглядається як агрегований показник, 
який визначається двома характеристиками: ін-
вестиційним потенціалом і інвестиційним ризи-
ком [5]. Такий підхід, з одного боку, збільшує ін-
формаційну базу для прийняття обґрунтованих 
управлінських рішень, а, з іншого – робить більш 
доступною і зрозумілою для потенційного інвес-
тора як кінцевого споживача інформації про ін-
вестиційну привабливість підприємства [6].

Четвертий підхід пов’язаний з використан-
ням методу експертних оцінок. Головна його пе-
ревага перед іншими методами полягає в тому, 
що експерт може користуватися не тільки інфор-
мацією, заснованою на статистичних тимчасо-
вих показниках, а й нерегулярною, разовою, але, 
водночас, дуже важливою інформацією, хоча, як 
правило, і суто якісного характеру.

П’ятий підхід базується на кваліметричних 
оцінках, що являють собою комбінацію методів 
факторного аналізу та експертних оцінок. Оцін-

ка інвестиційної привабливості є основним ета-
пом роботи при ухваленні рішення про інвес-
тування, виборі відповідного об’єкта тощо. Сам 
по собі процес розрахунку цього інтегрального 
значення є непростим, оскільки, з одного боку, 
необхідно враховувати як можна більше істот-
них факторів, з іншого – це призводить до труд-
нощів з оперативністю використання методики, 
а також потреби у введенні вагових коефіцієнтів, 
що впливають на кінцевий результат. Для вирі-
шення цієї проблеми при розрахунку інтеграль-
ного показника інвестиційної привабливості 
необхідно використовувати мінімальний набір 
показників одного рівня з максимальним охо-
пленням значущих чинників [7].

Висновки. Вивчення та аналіз сукупності 
взаємодіючих факторів та показників оцінки 
інвестиційної привабливості дасть змогу здій-
снити аналіз стану інвестиційної привабливості 
підприємств в Україні, що дозволить максимізу-
вати соціально-економічний ефект функціону-
вання економіки України в цілому.


