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ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ 

У статті визначено основну проблематику теоретико-методологічних засад інвестиційної привабливості, розглянуто сутність 

інвестиційної привабливості підприємства з різних точок зору, виділено основні підходи до визначення змісту досліджуваної категорії. 

Проаналізовано  ряд вітчизняних та зарубіжних методик оцінювання інвестиційної привабливості в рамках фінансового, комплексного, 

ринкового та вартісного підходів. Визначено основні сутнісні характеристики інвестиційної привабливості підприємства. Подано 

авторське узагальнення поглядів вчених поняття «інвестиційна привабливість» розглядається як узагальнена характеристика переваг та 

недоліків об’єкта інвестування, яка дозволяє потенційним інвесторам зробити висновки про необхідність та доцільність вкладення коштів 

саме в цей об'єкт з позиції взаємозв’язку між доходністю та ризиками інвестування. 

Ключові слова:  інвестиційна привабливість, вартість підприємства, інвестування, акції, оцінка інвестиційної привабливості 

підприємства 

А. Н. КУЛИК, О. B. КОРЕЦКАЯ  

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ ПОНЯТИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 

В статье определено основную проблематику теоретико-методологических основ инвестиционной привлекательности, рассмотрены 

сущность инвестиционной привлекательности предприятия с различных точек зрения, выделены основные подходы к определению 

содержания исследуемой категории. Проанализирован ряд отечественных и зарубежных методик оценки инвестиционной 

привлекательности в рамках финансового, комплексного, рыночного и стоимостного подходов. Определены основные сущностные 

характеристики инвестиционной привлекательности предприятия. Представлено авторское обобщение взглядов ученых понятие 

«инвестиционная привлекательность» рассматривается как обобщенная характеристика преимуществ и недостатков объекта 

инвестирования, которая позволяет потенциальным инвесторам сделать выводы о необходимости и целесообразности вложения средств  

именно в этот объект с позиции взаимосвязи между доходностью и рисками инвестирования. 
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THE ECONOMIC ESSENCE OF THE NOTION OF INVESTMENT ATTRACTIVENESS 

The article defines the main problems of the theoretical and methodological foundations of investment attractiveness, examines the essence of the 

investment attractiveness of the enterprise from various points of view, identifies the main approaches to determining the content of the category 

under study. A number of domestic and foreign methods for assessing investment attractiveness in the framework of financial, integrated, market 

and value approaches are analyzed. The main essential characteristics of the company's investment attractiveness are determined. The author's 

generalization of the views of scientists is presented. The concept of "investment attractiveness" is considered as a generalized characteristic of the 

advantages and disadvantages of the investment object, which allows potential investors to draw conclusions about the need and appropriateness of 

investing specifically in this object from the position of the relationship between profitability and investment risks. 
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Вступ. В умовах ринкової економіки важливим 

для підприємства є наявність інвестицій, 

трансформованих відповідно до специфіки і потреб 

підприємства. Обсяг інвестицій, що можуть бути 

залучені підприємством, залежить від його 

інвестиційної привабливості. Тому при залученні 

інвестицій підприємство може використовувати 

існуючі методи економічного оцінювання своєї 

інвестиційної привабливості. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Аналіз наукових досліджень з оцінки інвестиційної 

привабливості підприємств засновані на 

використанні або тільки кількісних або тільки 

якісних факторів і не повністю враховує всю 

сукупність фінансово-економічних, маркетингових та 

виробничих характеристик промислових підприємств 

різних організаційно-правових форм. У відкритій 

зарубіжній літературі з інвестиційного менеджменту 

містяться лише теоретичні аспекти організації 

інвестування і технологій Практичні методики 

оцінки інвестиційної привабливості підприємств 

провідних західних консультаційних фірм та 

інвестиційних компаній вважаються комерційною 

таємницею, широкому колу наукової громадськості 

не доступні і не адаптовані до українських 

економічних умов, це й говорить про актуальність 

вивчення даної проблеми. 

Проблемами інвестиційної привабливості 

підприємства та методами її економічного 

оцінювання займалися такі вчені, як  А.В. Бандурін 

[1], І.О. Бланк [2], Л.С. Валінурова [3], С.М. 

Воробйова [4], Г.В. Козаченко [5], Н.І. Лахметкіна 

[6], Т.В. Майорова [7], О.В. Носова [8], Т.В. 

Пономаренко [9], О.М. Ястремська [10] та ін. 

Незважаючи на наявність великої кількості наукових 

праць із питання оцінювання інвестиційної 

привабливості підприємств, означена проблема все 

ще є актуальною. 

Постановка завдання. Метою даної статті є 

визначення економічної сутності поняття 

інвестиційної привабливості, розгляд інвестиційної 

привабливості з позиції інвестора, з’ясування ролі, 

принципів і підходів до визначення ступеня 

інвестиційної привабливості. 
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 Виклад основного матеріалу дослідження. В 

умовах загострення ринкової конкуренції оцінка 

інвестиційної привабливості окремого суб’єкта 

господарювання є важливим питанням при прийнятті 

інвестиційного рішення потенційним інвестором. 

Отже, інвестиційна привабливість є однією з 

ключових характеристик, яка обумовлює залучення 

підприємством інвестицій. Перед інвестором завжди 

стоїть проблема вибору об’єкта інвестування, тобто 

визначення надійності, інвестиційної привабливості 

та якості різноманітних фінансових інструментів і 

підприємств. 

З позицій інвестора інвестиційна привабливість 

розглядається як узагальнена характеристика переваг 

і недоліків об'єкта інвестування.  

Ступінь інвестиційної привабливості 

підприємства є індикатором, показання якого 

дозволяють зробити висновки потенційним 

інвесторам про необхідність і доцільність вкладення 

фінансових засобів саме в даний об'єкт. В 

економічний літературі до сьогодні не вироблений 

єдиний підхід до визначення сутності поняття 

«інвестиційна привабливість» і її взаємозв'язків з 

конкурентоспроможністю підприємства та його 

сталим розвитком. 

Сутність цього поняття і, відповідно, методи 

розрахунку по-різному трактують вітчизняні і 

зарубіжні вчені. Тому доцільним є наведення 

порівняльної характеристики існуючих підходів до 

тлумачення поняття інвестиційна привабливість 

підприємств. У таблиці 1 наведено тлумачення 

сутності інвестиційної привабливості різними 

ученими. 

 

 

Таблиця 1 – Підходи до визначення сутності інвестиційної привабливості різними авторами 

Автор Джерело Визначення 

А.А. Агеєнко [11] Інвестиційна привабливість підприємства залежить від сукупності 

економічних, організаційних, соціальних, правових і політичних 

передумов, на основі яких визначається доцільність інвестування у 

певне підприємство. 

І.М. Боярко  [12] Інвестиційна привабливість підприємства розглядається як якісна 

характеристика можливості здійснення інвестиційного потенціалу 

певного підприємства. 

О.В. Носова  [8] Розглядає інвестиційну привабливість як комплексну 

характеристику підприємства та промислового потенціалу певного 

регіону, де це підприємство здійснює свою діяльність. 

О.В. Пирог  [13] Під час визначення інвестиційної привабливості підприємства 

пропонує здійснювати порівняльний аналіз цього підприємства з 

іншими потенційними об’єктами інвестування. 

Г.В. Строкович  [14] Тлумачить інвестиційну привабливість підприємства з позицій 

системного аналізу (сукупність чинників, що впливають на 

фінансово-господарський стан підприємства) та економіко-

математичних методів (комплекс показників, що виражають 

ефективність роботи підприємства). 

О.П. Коюда  [15] Визначає інвестиційну привабливості на основі управлінської і 

фінансово-господарської діяльності підприємства, а також з позиції 

можливостей залучення ним інвестицій. 

Н.С. Краснокутська [16] Оцінює інвестиційну привабливість підприємства на основі 

комплексу економіко-психологічних характеристик цього 

підприємства. 
 

 

Вивчивши існуючі підходи до сутності 

інвестиційної привабливості підприємства, їх можна 

класифікувати та поєднати у три групи: 

 − інвестиційна привабливість на основі 

фінансового аналізу; 

 − інвестиційна привабливість на основі 

вкладення грошей в цінні папери;  

− інвестиційна привабливість на основі 

психологічного аспекту. 

Але визначення деяких авторів не можна 

однозначно віднести до тієї чи іншої групи, тому що 

вони містять в собі ознаки деяких груп. Однак це не 

зменшує актуальності дослідження підходів до 

визначення поняття інвестиційної привабливості 

підприємства в розрізі сучасних тенденцій розвитку 

економіки, переваги та недоліки яких наведені у 

таблиці 2. 

Таким чином, інвестиційна привабливість – це 

відносне поняття, що відображає думку певної групи 

інвесторів відносно співвідношення рівня ризику, 

рівня прибутковості та вартості фінансових ресурсів 

в тій або інший державі, регіоні або галузі. З іншого 

боку, це сукупність деяких об’єктивних ознак, 

властивостей, засобів, можливостей економічної 

системи, яка обумовлює потенційний платіжний 

попит на інвестиції. 

Якщо інвестиційну привабливість підприємства 

розглядати в якості показника, який характеризує 

можливість генерування максимального прибутку, її 

оцінку необхідно проводити на підставі аналізу 

фінансово-господарської діяльності підприємства. 

Якщо інвестиційну привабливість підприємства 
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ототожнювати з інвестиційним ризиком, який 

визначає вірогідність фінансових втрат інвестора, то 

для її визначення необхідна якісна та кількісна оцінка 

фінансового ризику та вірогідності банкрутства 

підприємства. Визначаючи інвестиційну 

привабливість як міру ефективності фінансових 

потоків, для її аналізу необхідна оцінка рівня 

рентабельності підприємства. Крім того, 

інвестиційну привабливість можливо оцінити на 

підставі порівняльного аналізу, зіставляючи 

підприємства однієї сфери економічної діяльності, 

різних сфер економічної діяльності або держави. 
 

Таблиця 2 – Підходи до визначення поняття інвестиційної привабливості 

Підходи Автори  Переваги підходу Недоліки підходу 

1 2 3 4 

1. На основі фінансового аналізу 

Являє собою аналіз інвестиційної 

привабливості підприємства на 

основі фінансових показників таких 

як: фінансова стійкість, 

прибутковість, ліквідність активів 

та оборотність активів 

 Бланк 

І.О. [2]  

Зосередження уваги на 

напрямах інвестування та 

складових інвестиційної 

привабливості.  

 

Недостовірність 

інформації при аналізі 

фінансових показників, 

їх розрахунку у часі. 

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 

Спеціаліс

ти 

Агентства 

з питань 

запобіган

ня 

банкрутст

ва 

підприємс

тв [19] 

Такий підхід дозволяє оцінити 

багато аспектів господарської 

діяльності шляхом розрахунку 

незначної кількості 

показників, що дають 

характеристику поточного 

стану об’єкта та не потребує 

значних 

витрат часу на проведення. 

Підходу бракує 

конкретності та чіткості,  

що суттєво знижує 

можливість його 

застосування 

практиками. 

Це сукупність характеристик 

фінансово-господарських та 

управлінської діяльності 

підприємства, перспектив розвитку 

та можливостей залучення 

інвестиційних ресурсів на основі 

формалізації оціночних методі 

КоюдаВ.

О., 

Лепейко 

Т.І., 

Коюда 

О.П. [15] 

Добре, коли інвестора 

хвилюють конкретні 

показники,  щоб не тратити 

кошти та час, оцінюючи 

психологічний аспект 

проблеми 

Підхід передбачає 

однозначну можливість 

формалізації оціночних 

методів, що залишає поза 

увагою психологічний 

аспект даної проблеми. 

Це рівень задоволення фінансових, 

виробничих, організаційних, та 

інших вимог чи інтересів інвестора 

щодо конкретного підприємства, 

яке може визначатися чи 

оцінюватися значеннями 

відповідних показників, у т.ч. 

інтегральної оцінки 

Мойсеєнк

о І.П. [20] 

Може бути застосований 

єдиний інтегральний показник 

ІПП оцінює вже кінцевий 

результат від вкладення 

коштів інвестора, а не є 

мірилом ефективності 

такого вкладення. 

Інтегрована фінансово-економічна 
оцінка тієї чи іншої фірми як 
потенційного об’єкта інвестування 

Покропив
ний С.Ф. 
[21] 

Такий підхід дозволяє оцінити  
багато аспектів господарської 
діяльності шляхом розрахунку 
незначної кількості 
показників, що дають 
характеристику поточного 
стану об’єкта та не потребує 
значних витрат часу на 
проведення 

Недостовірність 
інформації при аналізі 
фінансових показників, 
їх розрахунку у часі. 

2. На основі вкладення грошей в цінні папери 
Досягнення мінімального ризику 
при вкладенні грошей у цінні 
папери тільки тих підприємств, які 
є стабільними та забезпечать 
отримання високого прибутку 

Бочаров 
В.В.  
[22] 

Вкладення грошей у цінні 
папери дає змогу інвестору 
контролювати управлінням на 
підприємстві, отримувати 
постійний дохід у формі 
дивідендів  

Українські підприємства 
не можуть ефективно  
використовувати 
інструменти ринку 
цінних паперів, оскільки 
цей ринок знаходиться на 
стадії становлення і є 
малоефективним 

Серія: Економічні науки ISSN 2519-4461 (print) 

Вісник НТУ «ХПІ» № 15(1291) 2018 9 

  



Продовження таблиці 2 

1 2 3 4 
Це надійність отримання прибутку 
при вкладанні грошей в цінні папери 
підприємства 

 
ДонцовС.С
.  
[23] 

Можливість інвестора брати 
участь в управлінні 
підприємством 
 

Цей підхід не враховує 
майбутніх перспектив 
розвитку суб’єкта 
господарювання 

3. На основі психологічного аспекту 
Це системна сукупність потенційних 
можливостей вкладання коштів з 
метою отримання економічної 
ефективності у майбутньому як 
наслідок результатів минулої 
господарської діяльності 
потенційного об’єкта інвестування, 
суб’єктивно оцінювана інвестором 

Нападовськ
а І.В. [21] 

Потенційна можливість 
принести великий прибуток 
 

Підхід не містить 
зіставлення цілей 
інвестора з їх 
можливостями без 
ризикової реалізації, а 
також не враховує 
ступінь готовності 
інвестора прийняти на 
себе цей ризик. 

Це сукупність економіко - 
психологічних показників 
підприємства, що визначають для 
інвестора можливість одержання  
максимального прибутку при 
мінімальному ризику вкладення 
коштів. 

Т.П. 
Сморжаню
к,  
Т. В. Шрам 
[5]  

Потенційна можливість 
отримання максимального 
прибутку при мінімальному 
ризику 
 

Необхідність обробки 
значного обсягу 
інформації для 
одержання бажаної 
інформації. 

Це доцільність вкладення в нього 
вільних коштів. 

Русак Н.А., 
Русак В.А. 
[23] 

Визначення є найбільш 
лаконічним 
 

Залишаються 
незрозумілими  
критерії визначення 
зазначеної доцільності. 

 

Велика кількість науковців вважають 

інвестиційну привабливість інтегральною 

характеристикою окремих підприємств як об’єктів 

майбутнього інвестування з позиції перспективності 

розвитку виробництва й обсягів збуту продукції, 

ефективності використання активів, їх ліквідності, 

стану платоспроможності та фінансової стійкості. 

Отже, проаналізувавши значну кількість 

трактувань поняття «інвестиційна привабливість», 

можна визначити, що інвестиційна привабливість – 

це багаторівнева інтегральна характеристика 

сукупності економічних, фінансових, виробничих та 

організаційних аспектів оцінки підприємства, які 

повинні відповідати вимогам потенційних інвесторів 

та забезпечує позитивний ефект від вкладень, яка 

встановлюється у відповідний час і в певному 

просторі. 

Чисельні праці науковців присвячені 

визначенню загальної інвестиційної привабливості 

підприємств, але при цьому не завжди повно 

розкриваються питання щодо якісної оцінки 

емітованих ними цінних паперів [1, 2]. Разом з цим, 

багато авторів відзначають тісний зв’язок між 

техніко-економічними і фінансово-господарськими 

показниками діяльності підприємства та 

інвестиційною привабливістю і якістю його цінних 

паперів [3, 4]. 

Інвестиційна привабливість цінного паперу для 

інвестора полягає в очікуванні отримати від 

вкладення прийнятний рівень доходності при 

максимальному зниженні ризиків. В цілому для 

оцінки ринкової вартості емітента та прогнозування 

цін на його акції існує два ключових підходи – 

фундаментальний аналіз та технічний аналіз. У 

світовій економічній думці існує ряд теорій та 

моделей, які описують функціонування фондових 

ринків з позицій ризику і доходності інвестування 

для визначення справедливої ринкової вартості 

окремого цінного паперу. 

Інвестиційна привабливість акцій для 

портфельного інвестора представляє собою 

обґрунтовану імовірнісну діагностику ризику і 

потенційної прибутковості у середньостроковій (для 

консервативних інвесторів) та короткостроковій (для 

агресивних інвесторів) перспективах. 

Інвестиційна привабливість цінного паперу для 

інвестора полягає в очікуванні отримати від 

вкладення прийнятний рівень доходності при 

максимальному зниженні ризиків. 

Висновки. Таким чином, в результаті 

узагальнення поглядів вчених поняття «інвестиційна 

привабливість» розглядається як узагальнена 

характеристика переваг та недоліків об’єкта 

інвестування, яка дозволяє потенційним інвесторам 

зробити висновки про необхідність та доцільність 

вкладення коштів саме в цей об'єкт з позиції 

взаємозв’язку між доходністю та ризиками 

інвестування в цінні папери. 
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