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ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ЯК 

ІНТЕГРАЛЬНА  ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА НА 

МІЖНАРОДНОМУ РИНКУ 

 

Вичерпання чинників екстенсивного економічного розвитку 

обумовлює постійне посилення уваги до пошуку нових факторів 

прискорення економічної динаміки, адекватних сучасному стану 

розвитку світової економіки. Відтак запровадження в Україні 

інвестиційно-інноваційної моделі економічного зростання з 

політичної мети перетворюється на об‘єктивну необхідність, 

альтернативою якій є занепад національної економіки, втрата 

економічного, а, можливо, й національного суверенітету.  

Нині йдеться вже не про доцільність чи можливість створення 

системи підтримки технологічних змін на міжнародному ринку, а про 

концептуальні основи, критерії, інструменти й механізми економічної 

політики, яка в рамках нинішніх фінансових, структурних та 

інституційних обмежень була б спроможною забезпечити зростання 

інвестицій у технологічні зміни та належну мотивацію інноваційного 

підприємництва на міжнародному ринку.  

Найважливішими тенденціями, які визначають перспективи будь-

якої економіки, стали гуманітарні фактори - гуманітарна складова 

економічної моделі. У світі відбувається не просто поступовий 

еволюційний перехід до нового економічного укладу, а глобальна 

неекономічна революція, зумовлена технологічними, фінансовими та 
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екологічними змінами, переходом на новітні ринковоємні, 

високопродуктивні та гнучкі види виробництва, що свідчить про 

домінування у світі гуманітарної економіки. Визначальними 

векторами зростання гуманітарної економіки стали 

високоінтелектуальні галузі і новітні типи виробництва, що базуються 

на інтелекті як основному виробничому ресурсі новітнього 

технологічного укладу. Наприклад, уже зараз такі країни, як Норвегія, 

Канада, Німеччина, Ірландія та Австрія переорієнтували свою 

економіку на створення і використання сучасних знань, залучення 

інвестицій (в першу чергу іноземних), що більш ніж на 50 % 

забезпечує зростання національного багатства любої країни. І в цьому 

плану на перше місце виходять показники інвестиційної 

привабливості підприємств реального сектору економіки, де і 

строюються всі ті товари, які визначають конкурентоспроможність 

нашої країни на світовому ринку.  

Одним із важливих напрямів державної інвестиційної політики 

нашої країни на міжнародному ринку є підвищення інвестиційної 

привабливості підприємств, галузей та регіонів, а також проведення 

системних і комплексних заходів щодо стимулювання й залучення 

іноземного та вітчизняного капіталів. Проте, в умовах сьогодення 

інвестиційна привабливість регіонів, галузей та підприємств значно 

знизилась, причинно-наслідковим зв‘язком даного процесу є вплив 

факторів  фінансово-економічної кризи. В умовах фінансово-

економічної кризи визначення інвестиційної привабливості 

підприємств є достатньо не простим завданням, оскільки на даний 

процес впливають змінні зовнішні фактори впливу, нестабільність 

економіки та високий ступінь ризикованості і непередбачуваності 

подій на міжнародному ринку.  

Дослідження проблем інвестування на протязі тривалого періоду 

часу перебуває в центрі уваги економічної науки, оскільки інвестиції 

формують самі глибинні основи господарської діяльності та 

визначають умови економічного розвитку кожної країни. Особливого 

значення дана проблема має у відношення до успіху вітчизняних 

промислових підприємств на міжнародному ринку, де в основному і 

формуються показники конкурентоспроможності як підприємств 

реального сектору економіки, так і всієї країни в цілому на 
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міжнародному ринку.  

В пропонованому дослідженні зроблено спробу узагальнити 

сучасне розуміння інвестиційної діяльності, визначити, яку саме 

стратегічну місію має виконувати інвестиційний розвиток у 

перехідній економіці, охарактеризувати сучасне становище 

інвестиційного розвитку в Україні, передумови та перешкоди його 

радикальної активізації, запропонувати безпосередні важелі 

досягнення необхідного ґатунку інвестиційного розвитку на засадах 

визначенні та використанні показників інвестиційної привабливості 

підприємств та організацій реального сектору економіки. Його мета – 

узагальнити досягнення світової та вітчизняної науки і практики в 

галузі створення, комерціалізації та споживання інновацій, допомогти 

студентам, аспірантам, молодим ученим, менеджерам усіх рівнів в 

освоєнні основ ринкового управління виробничими та 

підприємницькими процесами в нашій країні та на міжнародному 

ринку.   
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