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АКТУАЛЬНІСТЬ
З урахуванням ситуації, яка склалася не тільки на

теренах нашої держави, але й за її межами розвиток

діяльності багатьох підприємств та галузей стають під

загрозу. Втручання держави в даний процес не може в

повній мірі врегулювати відносини між господарюючи-

ми суб'єктами, оскільки як і економічна, так і політична

ситуація знаходиться у кризовому стані. Закриваються

підприємства, знищується середній та малий бізнес, ско-

рочується діяльність великих підприємств, інвестори

відмовляються вкладати капітал у будь-які підприємства

через нестабільність як курсу іноземної валюти.

Оскільки сучасний стан економічного розвитку краї-

ни в цілому характеризується високим рівнем зносу ос-

новних засобів досить низьким рівнем капіталізації

підприємств, виникає необхідність стимулювання рос-

ту інвестицій в основний капітал підприємств, оскільки

саме інвестиції забезпечують підвищення рівня розвит-

ку економіки.

У наслідок цього зростає необхідність проведення

аналізу інвестиційної привабливості підприємств з ме-

тою визначення у здійсненні інвестицій.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є критичний огляд методик оцінки інве-

стиційної привабливості підприємства, систематизація

основних показників, що застосовуються при оцінці ІПП

та виявлення основних переваг та недоліків у них.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
На тему оцінки інвестиційної привабливості підприє-

мства, написано досить велику кількість робіт. Кожна з

них є унікальною, але поряд з тим і недостатньо роз-

криває специфіку даного питання. Автори, що дослід-

жували дане питання: Л.А. Лахтіонова, Є.В. Мних,

І.І. Цигилик, Я. Комаринський, І. Яремчук, О.М. Сахаць-

ка, А.І. Кредісов, В.О. Подольська, О.В. Яріш, Як Фит-

ценц, Буглак Ольга, Т.С. Хачатуров, Ю. Кулієв, А. Бан-

дурін, Н. Костіна, А. Алєкскєєва, О. Василик, Г. Оста-

пова та інші.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Основна ціль оцінки інвестиційної привабливості

підприємства формує перелік її інструментів.

Грунтуючись на результатах дослідження робіт

відомих вчених-економістів з оцінки інвестиційної

привабливості підприємства виділимо два основні

підходи, які використовуються для формування цієї

оцінки:

1. Визначення нормативних значень аналізованих

коефіцієнтів і порівняння з ними набутих значень.

2. Побудова узагальненого показника на основі

фінансових коефіцієнтів і оцінка його значення.

При ознайомленні інвестора з об'єктом інвестуван-

ня та визначенні потенційних можливостей повернення

вкладених коштів використовується наступні групи по-

казників фінансово-економічного стану:
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— показники оцінки майнового стану підприємства;

— показники фінансової стійкості підприємства;

— показники ліквідності активів підприємства;

— показники рентабельності підприємства;

— показники ділової активності підприємства;

— показники ринкової активності підприємства.

Оцінка майнового стану підприємства дає змогу виз-

начити абсолютні й відносні зміни статей балансу за виз-

начений період, відслідкувати тенденції їхньої зміни та

визначити структуру фінансових ресурсів підприємства.

Фінансову стійкість підприємства тісно пов'язано

із перспективною його платоспроможністю, її аналіз

дає змогу визначити фінансові можливості підприєм-

ства на відповідну перспективу. Оцінка фінансової

стійкості підприємства має на меті об'єктивний аналіз

величини та структури активів і пасивів підприємства і

визначення на цій основі міри його фінансової ста-

більності й незалежності, а також відповідності фінан-

сово-господарської діяльності підприємства цілям

його статутної діяльності.

Група показників оцінки фінансової стійкості (пла-

тоспроможності) інвестованого об'єкта є пріоритетною

при проведенні фінансового обгрунтування інвестицій-

них проектів, а також при вирішенні інших питань, по-

в'язаних із визначенням наявності, розміщення та ви-

користання грошових коштів.

Ліквідність підприємства — це його здатність швид-

ко продати активи й одержати гроші для оплати своїх

зобов'язань. Ліквідність підприємства характеризуєть-

ся співвідношенням величини його високоліквідних ак-

тивів (грошові кошти та їх еквіваленти, ринкові цінні

папери, дебіторська заборгованість) і короткостроко-

вої заборгованості.

Аналіз ліквідності активів підприємства допомагає

визначити можливість покриття зобов'язань підприєм-

ства його активами, строк перетворення яких у грошові

кошти.

Аналіз рентабельності підприємства дозволяє ви-

значити ефективність вкладення коштів у підприємство

та раціональність їхнього використання.

Аналіз ділової активності дозволяє проаналізувати

ефективність основної діяльності підприємства, що ха-

рактеризується швидкістю обертання фінансових ре-

сурсів підприємства.

Ринкова активність підприємства характеризує

підприємство на ринку та його імідж для споживачів та

конкурентів.

Огляд літературних джерел з інвестиційного менед-

жменту дає змогу виділити наступні переваги та недо-

ліки наведеної вище системи показників оцінки інвес-

тиційної привабливості підприємства.

Переваги:

1. В одному показнику поєднано багато різних за

назвою, одиницями виміру, вагомістю та іншими харак-

теристиками чинників, що спрощує процедуру оцінки

конкретної інвестиційної пропозиції або ж є єдиним

можливим варіантом її проведення і надання об'єктив-

них остаточних висновків.

2. Кінцевий висновок в принципі дає змогу інвесто-

рові визначитись, чи продовжувати працювати над цим

Таблиця 1. Сучасні методики оцінки інвестиційної привабливості підприємства
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проектом, чи варто відмовитись від подальшої взає-

модії.

3. Групи показників, які використані для оцінки інве-

стиційної привабливості охоплюють практично всі на-

прями господарської діяльності підприємства.

4. Методика у простому і наочному поданні забез-

печує достатньо об'єктивне бачення фінансової ситуації

на підприємстві, в яке передбачається вкладання інвес-

тицій.

Недоліки:

1. Отримані великі масиви значень показників фак-

тично не дають змогу зробити остаточний висновок.

2. Кожний показник, крім цифрового вираження,

має ще й значення вагомості, яке у традиційній формі

подання матеріалу відсутнє.

3. Для визначення співвідношення вагомості різних

показників інвестору потрібно ці співвідношення зафі-

ксувати і здійснити відповідні розрахунки, залучаючи

відповідно підготовлених експертів.

4. Достатня ускладненість розрахунків через на-

явність значної кількості коефіцієнтів у групах, що не

дуже підходить у випадках термінової необхідності роз-

рахунку приблизних значень.

5. Дана методика є вузько сфокусованою на фінан-

сово-економічному аналізі і є недостатньою для прий-

няття рішень іноземним інвесторам [8].

Досить часто виникають ситуації, коли показники

різних блоків суперечать один одному, відображаючи

протилежну тенденцію стану підприємства, через що

неможливо його оцінити в кінцевому результаті. Також

розрізняють такі методи, як внутрішня норма рентабель-

ності, метод періоду повернення вкладання інвестицій,

балансова норма рентабельності, індекс прибутковості,

метод чистої сьогоднішньої вартості.

Наприклад, Іванов А.П., Кравченко Ю.Я., Мендру-

ла О.Г., Шелудько В.М. додають до вищеперерахо-

ваних показників ще капіталізовану вартість (ринко-

ва вартість акціонерного товариства), показник

співвідношення ринкової і балансової вартості акцій

(загальна характеристика успіху або невдачі акціо-

нерного товариства, коефіцієнт ліквідності акцій, що

характеризує потенційну можливість продажу акцій

конкретного емітента, дивідендна дохідність акцій,

яка показує розмір доходу, що спрямовується на по-

точне споживання акціонерів, у відношенні до ринко-

вої вартості акцій [8].

ВИСНОВКИ
Отже, наведена методика оцінки інвестиційної при-

вабливості підприємства потребує внесення корективів

та нових підходів. Зі зміною економічних умов на ринку

змінюється трактування та застосування різних показ-

ників, тому виникає необхідність у більш конкретному

трактуванні та методиці визначенні показників аналізу

діяльності підприємства.

Галузева специфіка суб'єктів господарювання обу-

мовлює індивідуальний підхід до аналізу діяльності кож-

ного підприємства. А тому необхідно розробити загаль-

ну методику для аналізу підприємств за видами діяль-

ності, з урахуванням притаманних їм ризиків, витрат на

основну діяльність та структуру формування прибутку.
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