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Інвестиційна привабливість відіграє вагому роль в активізації 

інвестиційних процесів. Високий рівень інвестиційної привабливості гарантує 
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стабільне надходження інвестицій в країну, додаткові надходження до бюджету 

держави, краще соціальне середовище в країні.  

В умовах загострення ринкової конкуренції між підприємствами за нові 

ринки збуту готової продукції оцінка інвестиційної привабливості окремого 

суб’єкта є важливим питанням. Оскільки, з одного боку – це основа для 

розробки його інвестиційної політики, а з іншого, – можливість виявити 

недоліки в діяльності підприємства, передбачити заходи щодо їх ліквідації та 

покращити можливості залучення інвестиційних ресурсів. А це допомагає 

інвесторам визначитися у своєму рішенні про інвестування. 

Однак, світовою теорією й практикою в галузі інвестування дотепер не 

вироблено досить коротких й у той же час вичерпних визначень таких понять, 

як інвестиційна привабливість підприємства і рівень інвестиційної 

привабливості. Ці визначення у різних статтях наукового й практичного 

характеру, присвячених цій тематиці, можуть нести неоднорідне навантаження, 

що призводить до помилок у процесі прийняття рішень. 

Поняття «інвестиційна привабливість» в економічній літературі з’явилось 

нещодавно, проте його трактування характеризується значною різноманітністю. 

Така неоднозначність та багатовекторність зумовлює відмінне сприйняття та 

розуміння змістового наповнення інвестиційної привабливості. 

Багатоваріантність у тлумаченні інвестиційної привабливості надалі ускладнює 

її діагностику, оскільки різне змістове наповнення категорії зумовлює різні 

підходи до її оцінювання та ідентифікування. З огляду на це, виникає 

необхідність в обґрунтованому уточненні змісту поняття “інвестиційна 

привабливість”.  На підставі узагальнення різних підходів і поглядів до 

розуміння категорії «інвестиційна привабливість» можна зробити висновок про 

їх неоднорідність, що зумовлено процесами, які відбуваються в галузях 

національного господарства і, найголовніше, з огляду на різний інвестиційний 

потенціал та інвестиційний ризик. 

Інвестиційна привабливість  –  це відносне поняття, що відображає думку 

певної групи інвесторів відносно співвідношення рівня ризику, рівня 
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прибутковості  і вартості фінансових ресурсів в тій або інший державі, регіоні  

або галузі. З іншої сторони  –  це сукупність деяких об’єктивних ознак, 

властивостей, засобів, можливостей економічної системи, яка обумовлює  

потенційний платіжний попит на інвестиції.    

Основними цілями оцінки інвестиційної привабливості є:  визначення 

поточного стану підприємства та перспектив його розвитку; розробка заходів 

підвищення інвестиційної привабливості; залучення інвестицій  у відповідних 

до інвестиційної привабливості обсягах та отримання комплексного 

позитивного ефекту від освоєння залученого капіталу. 

Основною вимогою до будь-якого методу визначення рівня інвестиційної 

привабливості є можливість інтерпретації отриманої інформації та прийняття 

на основі визначених показників ефективних і доцільних управлінських рішень, 

як з боку інвестора щодо вкладання коштів, так і з боку підприємства-

реципієнта щодо підвищення власного інвестиційного рейтингу.   

На інвестиційну привабливість конкретного суб'єкта безпосередньо 

впливають економічні умови функціонування й розвитку галузі сільського 

господарства. Крім того, через привабливість підприємства як складової 

частини інвестиційної привабливості галузі виявляється узагальнена 

характеристика щодо перспективності, вигідності, ефективності та мінімізації 

ризику вкладення інвестицій.  

Для визначення найбільш привабливих для інвестування підприємств 

було проведено R-аналіз фінансово-господарського стану за  основними 

напрямами: оцінка ліквідності та платоспроможності; оцінка фінансової 

стійкості; оцінка ділової активності; оцінка прибутковості. Дана система оцінки 

характеризується простотою і наочністю показників, що розраховуються, 

публічністю інформаційної бази аналізу, а також універсальністю.  
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