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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ЧИ
ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

В економічній практиці існує велика кількість ме-
тодів оцінки потенціалу підприємства, однак вони ма-
ють недостатню вивченість як на рівні окремої галузі,
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POTENTIAL OF THE COMPANY: THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS

Представлено порівняльну характеристику визначених методик оцінки інвестиційного потен-

ціалу підприємства за різними економічними параметрами. Серед основних категорій, за яки-

ми здійснювалося порівняння, відзначилися наступні: переваги і недоліки методик оцінюван-

ня, простота (прості, помірно прості, помірно складні, складні) і сфера застосування (універ-

сальні та застосовані в підприємствах певної галузі), можливість застосування в підприємствах

роздрібної торгівлі. Відповідно до результатів проведеного дослідження існуючі методи оці-

нювання інвестиційного потенціалу було розподілено на наступні групи: методи, які доцільно

використовувати під час оцінювання інвестиційного потенціалу підприємств роздрібної торгівлі

(універсальні методи або ті, що розроблено саме для підприємств торгівлі); методи, які мо-

жуть бути умовно використані під час оцінювання інвестиційного потенціалу підприємств розд-

рібної торгівлі, тобто повинні бути доповнені показниками, що враховують галузеву специфіку;

методи, які не можуть бути використані під час оцінювання інвестиційного потенціалу підприє-

мства роздрібної торгівлі.

Presents comparative characteristics defined methods for assessing the investment potential of

the company on various parameters. Among the major categories, which carried out the comparison,

the following were noted: аdvantages and disadvantages of methods of evaluation, simplicity (easy,

moderately easy, moderately difficult, complex) and scope (universal and applicable in a particular

business sector), the applicability of retailers. According to the results of the study the existing

methods of evaluating investment potential were divided into the following groups: methods that

should be used in assessing the investment potential retailers (universal methods, or that it is designed

for commercial); methods that can be conventionally used in evaluating the investment potential

retailers that need to be supplemented by indicators that take into account industry-specific; methods

that can not be used in assessing the investment potential retailers.
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так і на рівні підприємства. Методики оцінки промис-
лового, виробничого або ресурсного потенціалу добре
відомі й орієнтовані на розрахунки кількісних показ-
ників і якісних характеристик чинників, що враховують-
ся. У той же час не достатньо напрацьованими є мето-
дики оцінки інвестиційного потенціалу. Вивчення опуб-
лікованих робіт виявило наявність чіткої галузевої спря-



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

23

мованості існуючих методичних підходів до оцінки. Ще
одною проблемою сучасного етапу дослідження інвес-
тиційного потенціалу підприємств є переважна оцінка
саме його зовнішньої складової — інвестиційної при-
вабливості. Оцінка внутрішньої складової — інвести-
ційної спроможності підприємства, знаходиться майже
поза увагою дослідників.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Широку теоретичну базу для вивчення методів оцін-
ки економічного потенціалу підприємств, представляють
праці провідних науковців, серед яких особливо варто
відзначити Н.В. Ващенко, Н.С. Краснокутську, Є.В. Ла-
піна, М.І. Лагуна, Є.В. Мніха, Л.І. Самоукіна, А.М. Те-
лиженко, О.С. Федоніна та ін.

У практиці господарювання виділяються різні мето-
ди оцінки економічного потенціалу підприємства, кож-
ний із яких має позитивні й негативні сторони, тому
підприємство самостійно обирає необхідний метод з
урахуванням умов здійснення господарської діяльності.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
З огляду на визначену проблематику, пропонуємо

зробити короткий огляд методик оцінки інвестиційного
потенціалу з метою визначення їх достатності та адек-
ватності потребам і інтересам інвесторів (власників)
підприємств.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Законодавчий підхід до оцінки інвестиційної приваб-
ливості підприємства зводиться до аналізу фінансово-
економічного стану за затвердженими методиками
інтегральної оцінки інвестиційної привабливості та по-
глибленого аналізу фінансово-господарського стану.
Зазначені методики розроблено на основі старих форм
фінансової звітності, що потребує їх трансформацію
відповідно до нових положень (стандартів) бухгалтерсь-
кого обліку.

"Методика проведення поглибленого аналізу фінан-
сово-господарського стану підприємств та організацій"
затверджена Наказом Агентства з питань запобігання
банкрутству підприємств №81 від 27 червня 1997 р. на
виконання постанови Кабінету Міністрів України від 25
листопада 1996 р. №1403 (1403-96-п) "Про Положення
про реєстр неплатоспроможних підприємств та органі-
зацій" для забезпечення єдиного підходу при проведенні
поглибленого аналізу фінансово-господарського стану
підприємств та організацій [6].

Поряд з аналізом фінансового стану Методика пе-
редбачає аналіз виробничо-господарської діяльності
підприємства. Результати аналізу заносять у зведену
форму "Основні фінансово-економічні показники та ко-
ефіцієнти". Після цього робиться висновок щодо до-
цільності чи недоцільності внесення підприємства до
Реєстру неплатоспроможних підприємств та органі-
зацій.

Методика інтегральної оцінки інвестиційної приваб-
ливості підприємств і організацій затверджена за Нака-
зом голови Агентства запобігання банкрутства від
23.02.98 №22 відповідно до Закону України від 18 ве-

ресня 1991 р. №1560 "Про інвестиційну діяльність",
Положенням про Агентство з питань запобігання банк-
рутства підприємств і організацій, затвердженого По-
становою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 1996
р. №990, і у виконання Постанови Кабінету Міністрів
України від 25 листопада 1996 р. №1403 "Про положен-
ня про реєстр неплатоспроможних підприємств і орга-
нізацій" для забезпечення організаційної роботи, зв'я-
заної з залученням вітчизняних і закордонних інвесторів
до фінансування заходів, спрямованих на оздоровлен-
ня підприємств і організацій [5].

Ця методика була розроблена з метою прискорення
реалізації інвестиційних проектів, заохочення до інвестицій
вітчизняних і іноземних підприємців, надання методичної
допомоги фахівцям, що займаються розробкою заходів
щодо проведення оздоровлення виробничої сфери.

Розглядаючи інвестиційну привабливість підпри-
ємств, російська дослідниця Н. Зайцева слушно заува-
жує, що її оцінка на практиці зводиться до аналізу фінан-
сового стану об'єктів інвестицій, які передбачаються, що
є теоретично обгрунтованим і має практичний ефект [3].
У той же час такий аналіз дозволяє оцінити лише поточ-
ний фінансовий стан підприємства, але не визначає чин-
ники його інвестиційної привабливості, поточну ринко-
ву вартість і величину майбутніх грошових потоків від
здійснюваних у даний момент інвестицій.

Інший російський науковець Р.А. Гатауллін також
підходить до оцінки інвестиційної привабливості через
призму впливу різних чинників на її формування, кож-
ному із яких відповідає один або два показники [2].
Зокрема фінансовому чиннику відповідають показники
рентабельності продукції; виробничому — показник об-
сягу виробництва; споживчому — динаміка попиту на
продукцію галузі; інвестиційному — рівень і рента-
бельність інвестицій; екологічному — рівень екологіч-
ної напруженості в галузі; макроекономічному — дина-
міка економічного розвитку галузі та значущість галузі
у народному господарстві; кадровому — кваліфікація і
якість робочої сили; інноваційному — рівень інновацій-
ної активності галузі. Зауважимо, що дана система чин-
ників і відповідних їм показників спрямована саме на
оцінку інвестиційної привабливості підприємств мате-
ріальної сфери виробництва, зокрема машинобудуван-
ня, тому не може повною мірою бути застосована для
підприємств роздрібної торгівлі.

Комплексне дослідження з означеного питання було
проведено С.А. Панковим, який вивчаючи аналітичні
підходи до оцінки інвестиційної привабливості, запро-
понував використовувати індексний метод, що базуєть-
ся на аналізі внутрішньої стратегії розвитку підприєм-
ства, як співвідношення індекса сильних і слабких сторін
розвитку [7]. Даний підхід передбачає використання
індивідуальних індексів тільки абсолютних показників:
для сильних сторін, відповідно, індексів виручки від ре-
алізації, чистого прибутку, інвестиції; для слабких сторін
— індексів собівартості, довгострокових зобов'язань,
дивідендів, що сплачуються.

Розроблена Макухом Т.О. методика оцінювання
інвестиційного потенціалу за допомогою збалансованої
системи фінансових і нефінансових показників, яка
"враховує найважливіші аспекти діяльності підприєм-
ства" — споживацький, господарський, інноваційний,
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фінансовий [4], насправді дозволяє зробити висновок
щодо інвестиційної привабливості або непривабливості
підприємства.

Белова О.В., Ковальчук Г.В. та Гречина І.В. під
час оцінки фінансово-інвестиційного потенціалу

пропонують проводити експрес-аналіз основних
показників ліквідності, платоспроможності і фі-
нансової стійкості, на базі яких далі проводити-
меться інтегральна оцінка інвестиційного потен-
ціалу [1].

Таблиця 1. Порівняльна характеристика методів оцінювання

інвестиційного потенціалу підприємства

Розроблено автором.

Критерії порівняння 

Методика 
інтегральної оцінки 

інвестиційної 
привабливості 

Методика 
проведення 

поглибленого 
аналізу фінансово-
господарського 

стану 

Методика 
оцінювання 

Зайцевої Н. 

Методика 
оцінювання 

Гатаулліна Р.А. 

Об’єкт дослідження     

інвестиційний потенціал     

інвестиційна привабливість + + + + 

інвестиційна спроможність     

Переваги Комплексне 
оцінювання 

Комплексне 
оцінювання за 
зведеним 
інтегральним 
показником 

Дозволяє оцінити 
поточний стан 
підприємства, 
фактори, що 
впливають на інв. 
привабливість, 
поточну вартість 
підприємства і 
показники 
майбутніх 
грошових потоків 
від інв. проекту 

Дозволяє достатньо 
об’єктивно приймати 
рішення про 
інвестування 
фінансових ресурсів 

Недоліки Вимагає 
коректування 
показників відповідно 
до існуючого ПСБО 

Не дозволяє зробити 
остаточний вибір 
об’єкта інвес-
тування; вимагає 
коректування 
показників відповід-
но до існуючого 
ПСБО 

Відсутність 
показників щодо 
галузевих 
особливостей 

Складна для 
використання в 
невеликих за 
розміром 
підприємствах 

Простота застосування Проста Помірно проста Складна Складна 
Сфера застосування Універсальна Універсальна Універсальна  Виробничі 

підприємства 
Можливість застосування в 
підприємствах роздрібної 
торгівлі 

Застосуємо з 
урахуванням 
доповнення 
показниками, що 
враховують галузеву 
специфіку 

Застосуємо з 
урахуванням 
доповнення 
показниками, що 
враховують галузеву 
специфіку 

Застосуємо з 
урахуванням 
доповнення 
показниками, що 
враховують 
галузеву специфіку 

Не застосуємо 

 
                                                                                                                                    Продовження таблиці 1 

Критерії порівняння 

Методика 
оцінювання 

Панкова С.А. 

Методика 
оцінювання 

Макуха Т.О. 

Методика 
оцінювання 

Гречиної І.В. 

Методика 
оцінювання 

Бєлової О.В. і 
Ковальчук Г.В. 

Об’єкт дослідження     

інвестиційний потенціал  +  + 

інвестиційна привабливість +  +  

інвестиційна спроможність     

Переваги Враховує сильні і 
слабкі сторони 
розвитку 
підприємства 

Враховує фінансові і 
нефінансові аспекти 
роботи підприємства 

Дозволяє 
визначити місце 
підприємства в 
групі  

Дозволяє визначити 
місце підприємства в 
групі  

Недоліки Залишає поза увагою 
інші чинники впливу 
на інвестиційну 
привабливість 

 Відсутність 
показників щодо 
галузевих 
особливостей 

Складна для 
використання в 
невеликих за 
розміром 
підприємствах 

Не достатня для 
об’єктивного 
визначення 
пріоритетних сфер 
інвестування 
господарюючого 
суб’єкта 

Простота застосування Помірно проста Помірно проста Складна Помірно складна 
Сфера застосування Універсальна Універсальна Підприємства 

торгівлі 
Підприємства АПК 

Можливість застосування в 
підприємствах роздрібної 
торгівлі 

Застосуємо Застосуємо з 
урахуванням 
доповнення 
показниками, що 
враховують галузеву 
специфіку 

Застосовується Застосуємо з 
урахуванням 
доповнення 
показниками, що 
враховують галузеву 
специфіку 
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Розглядаючи механізм кількісного оцінювання по-
точного рівня інвестиційного потенціалу машинобудів-
ного підприємства, співавтори відзначають, що його
обчислення повинно здійснюватися підсумовуванням
розміру потреби в інвестиціях у це підприємство за дво-
ма напрямами: інвестиції у поповнення оборотного кап-
італу; інвестиції в основний капітал (в оновлення основ-
них засобів та розширення випуску ним існуючих на те-
перішній час видів продукції). Розгляд стратегічного
рівня інвестиційного потенціалу певного підприємства
вимагає врахування ще двох напрямків вкладення інве-
стицій у підприємство, а саме: інвестиції у розробку но-
вих видів продукції та у нематеріальні активи; інвестиції
у виробництво нових видів продукції.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК
У ДАНОМУ НАПРЯМІ

Порівняльна характеристика розглянутих методів за
різними параметрами представлена в таблиці 1. Серед
основних параметрів, за якими здійснювалося порівнян-
ня, слід відзначити наступні: переваги і недоліки мето-
дик оцінювання, простоту (прості, помірно прості, по-
мірно складні, складні) і сферу застосування (універ-
сальні та застосовані в підприємствах певної галузі),
можливість застосування в підприємствах роздрібної
торгівлі.

Відповідно до результатів проведеного порівняння
існуючі методи оцінювання інвестиційного потенціалу
було розділено на три групи:

1) методи, які доцільно використовувати під час
оцінювання інвестиційного потенціалу підприємств роз-
дрібної торгівлі (універсальні методи, або ті, що роз-
роблено саме для підприємств торгівлі);

2) методи, які можуть бути умовно використані під
час оцінювання інвестиційного потенціалу підприємств
роздрібної торгівлі, тобто повинні бути доповнені по-
казниками, що враховують галузеву специфіку;

3) методи, які не можуть бути використані під час
оцінювання інвестиційного потенціалу підприємства
роздрібної торгівлі.

У цілому аналіз вітчизняних та закордонних науко-
вих джерел виявив відсутність єдиного підходу до по-
будови вiдповiдного алгоритму оцiнювання інвестицій-
ного потенціалу.

Інвестиційний потенціал пiдприємства є складною
органiзацiйною системою, що складається з багатьох
пiдсистем. Тому для забезпечення комплексного пiд-
ходу до оцiнювання його характеристик повинна охоп-
лювати всi складові підсистеми та елементи за обра-
ними критеріями. Саме робота у визначеній проблема-
тиці диктує перспективні напрями подальших дослід-
жень.
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