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У сучасних умовах загострення жорсткої конкуренції на ресурсних ринках, в тому 

числі й інвестиційному, перед підприємствами постає об’єктивна необхідність 
залучення додаткового капіталу на максимально вигідних умовах та його подальшого 
результативного використання. 

На сьогодні іноземні інвестори мають необмежений вибір інвестиційних 
можливостей вкладення своїх активів та доступ до багатьох національних ринків, які 
постійно розширюються. Кількість претендентів, які ставлять за мету підвищення 
економічної ефективності за допомогою іноземного капіталу, постійно збільшується. В 
умовах загостреної конкуренції перед підприємством, що зацікавлене в залученні 
іноземного капіталу, постає непросте завдання: переконати потенційного інвестора в 
тому, що його проект є найбільш привабливим та вигідним серед множини можливих, 
зберігаючи правило співвідношення дохідності та ризику.  

Виходячи з того, що пошук інвесторів має спільні риси з процесом пошуку клієнтів 
та покупців, цілком прийнятними, щодо застосування, є інструменти маркетингу задля 
підвищення ефективності зусиль, спрямованих на залучення іноземних інвесторів та 
налагодження з ними довготривалих взаємовигідних відносин. 

Велике значення для успішного результату процесу залучення прямих іноземних 
інвестицій на підприємство, який завершується безпосереднім їх здійсненням, має 
завоювання лояльності учасників ринку прямих іноземних інвестицій.  Елементи 
моделі «бренд», «сервіс» та «процес» є водночас інструментами, що сприяють 
залученню іноземних інвесторів, а також ваговими чинниками впливу на інвестиційну 
привабливість підприємства в цілому. Вони безпосередньо впливають на визначення 
вартості інвестиційної пропозиції, тому підсилення кожного елемента додає 
беззаперечних переваг підприємству в процесі залучення інвестицій. Окрім цього, 
потрібно мати на увазі, що саме інформація про ці елементи є першою, з якою 
стикається іноземний інвестор при ознайомленні з підприємством. Вони значною 
мірою впливають на результат інвестиційного рішення. 

1. Бренд, у контексті маркетингу на ринках капіталу, це «купол», який охоплює 
компанію загалом [1]. Компанії з сильним брендом традиційно вважаються менш 
ризикованими, ніж компанії зі слабким брендом. Іншими словами, на ринках капіталу 
бренд працює так само, як і на товарних ринках: знижує рівень ризику. 

2. Під сервісом розуміється сукупність критеріїв: надійність (здатність компанії 
стабільно та відповідально надавати обіцяний сервіс), впевненість компанії, уважність. 

3. Під процесом мається на увазі ефективність управління процесом залучення 
капіталу під час вирішення завдань фінансування. 

Відповідно аналізу сучасної наукової літератури [2-5] виявлено, що наявність 
розвиненого бренду сприяє інвестиційній привабливості підприємства. В той же час, на 
думку Полюшкової О. [2] на ринку виникає тенденція до зацікавленості у нових 
молодих брендах, на противагу сталих, які вже зарекомендували себе серед покупців. 
Це пояснюється тим,що молоді бренди мають значну перевагу – новизну. Автор 
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наводить статистику на користь молодих брендів: 60% сталих брендів втрачають свої 
частки ринку;  15% сталих брендів мають лояльність споживачів.  

У великій кількості товарів взагалі брендовані товари губляться серед загальної 
маси, і основним чинником при виборі все частіше стає ціна. Нелояльність, новизна, 
скорочення циклу заміни, зростання темпу життя, зміни стилю життя і психології все 
частіше штовхають інвесторів на думки про молоді бренди. З іншого боку, глобальні 
сталі бренди роблять єдиним стиль життя людей у всьому світі і утримують свої 
позиції по 25-50 і більше років.  

На нашу думку формування бренду є важливим завданням розвитку 
підприємства, оскільки під керівництвом "великих" брендів можна запускати дрібніші 
проекти. Невирішеними залишаються наступні питання: чи доцільно інвестувати 
кошти в розвиток бренду підприємств, що тільки розпочинають свій бізнес, або в нові 
проекти підприємств, що вже зарекомендували себе на ринку, і на якому етапі це 
необхідно робити.  

Розвиток підприємств, що тільки розпочинають свою діяльність (стартапи) 
проходить інтенсивно і може зазнавати істотних змін до моменту трансформації у 
повноцінний бізнес або відходу з ринку. Подібні зміни називаються розворотами (pivot  
з англ. – «розворот») на етапі випуску MVP (мінімального життєздатного продукту) і 
здійснення перших продажів.  

Кожен такий «розворот» – це вже нагода підключити технології брендингу. 
Розробникам важливо вкласти час і ресурси не лише у функціонал продукту, а й у 
маркетингове планування. Це допоможе уникнути високих втрат при надмірній 
кількості «розворотів», значно скоротити кількість аудиторних груп, що тестуються, і 
підготувати основу для проектування бренду на етапі трансформації в бізнес. 

Після етапу становлення та перших успішних продажів, але до появи перших 
послідовників серед конкурентів, стартап необхідно брендувати, щоб закріпити за 
собою найбільшу територію в сегменті, а також підвищити рівень пізнаваності, 
поінформованості про продукт конкретного підприємства та захистити від атак 
конкурентів.Щоб визначити потенціал продукту та мінімізувати ризики вже на 
першому раунді венчурних інвестицій, необхідно проведення достатньої кількості 
досліджень ринку та споживачів. Це дозволить надалі сформулювати бренд-платформу 
та ефективно інвестувати в комунікації з метою забезпечення зростання частки ринку, 
залучення нових груп споживачів.  З метою успішного конкурування на міжнародному 
інвестиційному ринку, як і на інших ринках, підприємство має активно 
використовувати інструменти маркетингу. Без них у сучасних умовах розвитку 
ринкових відносин результативне залучення ПІІ на підприємства неможливе. 
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