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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Істотні зміни на продовольчому ринку України підвищу�

ють роль і значення оцінки інвестиційного потенціалу як для
окремого підприємства роздрібної торгівлі, так і для влас�
ників капіталу, його постачальників, покупців, і конкурентів,
банківських та інших фінансово�кредитних установ, місце�
вих органів влади та держави в цілому. Підприємство розд�
рібної торгівлі виступає на споживчому ринку одночасно як
суб'єкт та об'єкт ринкових відносин. У ролі суб'єкта підприє�
мство для здійснення господарської діяльності, з одного
боку, повинно бути конкурентоспроможним, а з іншого —
взаємодіяти з ринковою інфраструктурою, контактними
аудиторіями тощо. Це складає комплекс взаємозалежних
господарських процесів, які залежать від багатьох різнома�
нітних чинників, що різноспрямовано впливають на резуль�
тати функціонування підприємства. Регулярне оцінювання
підприємством власного інвестиційного потенціалу підвищує
ефективність управління його майном і капіталом, а це, у
свою чергу, сприяє підвищенню доходу та прибутку [1].
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рервою, Л., Новосьоловою З., Пилюшенко В. та ін. Пробле�
ми врахування галузевої специфіки знайшли своє відбиття
в роботах Боліновської Н., Ващенко Н., Власової Н., Гречи�
ної І., Краснокутської Н., Чорної М.В. та ін.

Однак окремі аспекти теоретичного обгрунтування та
методичного забезпечення оцінки інвестиційного потенціа�
лу потребують уточнення. Так, проблема оцінки інвестицій�
ної привабливості підприємств роздрібної торгівлі не є сис�
темно розробленою внаслідок її розгляду як одного з ас�
пектів оцінки економічного потенціалу підприємства в ціло�
му; відсутнє достатнє висвітлення принципово важливих пи�
тань, пов'язаних із цілісною, системною і комплексною оці�
нкою інвестиційної привабливості, що враховує галузеві
особливості діяльності підприємств роздрібної торгівлі. Крім
того, перманентна трансформація конкурентних умов вітчиз�
няного споживчого ринку викликає необхідність удоскона�
лення теоретико�методичних підходів оцінки, у тому числі
формуванні адекватної моделі оцінки інвестиційного при�
вабливості підприємств роздрібної торгівлі.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті полягає в обгрунтуванні теоретико�метоло�

гічних положень щодо оцінки інвестиційної привабливості
підприємств роздрібної торгівлі та визначення алгоритму
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розрахунку показників відповідно до галузевої спе�
цифіки.

Для дослідження зазначеної проблематики
пропонується проаналізувати систему показників,
що використовуються для здійснення загальної оц�
інки інвестиційної привабливості підприємств, адап�
тувати їх до галузевої специфіки та дослідити дина�
міку. Здійснити імплементацію запропонованого
підходу на прикладі обраної сукупності мережних
підприємств роздрібної торгівлі України.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Проведене дослідження існуючих методичних
підходів, які використовуються під час оцінки інвестиційно�
го потенціалу господарюючих суб'єктів, показало, що пе�
реважна більшість методик дозволяє оцінити лише зовніш�
ню складову інвестиційного потенціалу, а саме — інвестиц�
ійну привабливість. Виходячи із важливості цієї складової
як для власників бізнесу, так і для потенційних та/або ре�
альних інвесторів із погляду привабливості конкретного
підприємства роздрібної торгівлі та доцільності вкладання
в нього коштів у порівнянні з іншими підприємствами, було
проведено її оцінку в підприємствах роздрібної торгівлі.

На споживчому ринку України у 2012 році працювало
понад 11 тис. підприємств роздрібної торгівлі, що відрізня�
лися за форматами, спеціалізацією, організаційно�правови�
ми формами діяльності тощо.

Найбільш активний розвиток протягом останніх 10 років
спостерігався саме в мережних підприємствах роздрібної
торгівлі [7]. Крім того, такі підприємства роздрібної торгівлі
є стаціонарними, здебільшого мають у власності торговельні
площі як головний елемент пасивної частини основних
фондів. Тому оцінювання зовнішньої складової інвестицій�
ного потенціалу було проведено на основі даних сукупності
підприємств роздрібної торгівлі, яка
складається з 10 роздрібних торго�
вельних мереж формату "супермар�
кет", сферою економічної діяльності
яких є роздрібна торгівля в неспеці�
алізованих магазинах із перевагою
продовольчого асортименту. За
організаційно�правовими формами,
розміром, місцем розташування
підприємства, що досліджувалися,
характеризуються значною різнома�
нітністю.

За основну ознаку групування
була обрана середня торговельна
площа супермаркету, що обумов�
люється її об'єктивністю та одно�
значністю для оцінювання (табл. 1).

Базуючись на групуванні ме�
тодів із позиції їх придатності для
оцінювання інвестиційного потенці�
алу підприємств роздрібної торгівлі,
вважаємо доцільним використовува�
ти їх під час оцінки універсальних ме�
тодик. Компаративний аналіз пока�
зав, що найбільш поширеною і відо�
мою з них є методика інтегральної
оцінки, яка дозволяє комплексно
оцінити інвестиційну привабливість
підприємства за основними компо�
нентами його фінансового стану [5].

У даній роботі пропонується
знівелювати означені раніше недо�
ліки цієї методики наступними шля�
хами:

— по�перше, вибором з наведених показників основ�
них, найбільш важливих для підприємств роздрібної торгівлі;

— по�друге, проведенням розрахунків за сукупністю
підприємств роздрібної торгівлі, що дозволить порівняти їх
інвестиційну привабливість.

Пропонований у методиці інтегральної оцінки інвестиц�
ійної привабливості підприємств та організацій перелік по�
казників є досить великим. Тому для її проведення було
обрано основні, найбільш суттєві й відповідні галузевій спе�
цифіці показники, які дозволяють надати об'єктивну харак�
теристику явищу, що вивчається [6]. Вибір показників, що
мають самостійне значення, та урахування галузевої специф�
іки під час їх інтерпретації дозволяє розробити не простий
набір, а їх певну систему, що дозволить об'єктивно оцінити
зовнішню складову інвестиційного потенціалу підприємств
роздрібної торгівлі (табл. 2).

Сутність інвестиційної привабливості визначається
ефективним формуванням, розподілом і використанням
фінансових ресурсів. Зовнішнім проявом інвестиційної при�
вабливості виступає платоспроможність як здатність вчас�
но повністю виконати свої платіжні зобов'язання за торго�
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Таблиця 1. Перелік мережних підприємств роздрібної
торгівлі

Таблиця 2. Алгоритм розрахунку показників для оцінки
інвестиційної привабливості підприємств

роздрібної торгівлі

Джерело: складено автором на основі методики [5].
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вельними, кредитними та іншими операціями платіжного
характеру.

Відтак, усі наведені коефіцієнти є достатніми для
визначення загального інтегрального показника інве�
стиційної привабливості підприємства роздрібної тор�
гівлі.

В основі методу інтегральної оцінки інвестиційної при�
вабливості лежать наступні два припущення [2; 5].

1. Окремо взяте підприємство роздрібної торгівлі, не�
залежно від його підпорядкованості чи інвестиційної непри�
вабливості цілого регіону, може бути інвестиційно приваб�
ливим, оскільки в більшості випадків стратегічний інвестор
не звертає великої уваги на рівень розвитку регіону, місце
розташування об'єкта інвестування, минулі взаємини з кон�
трагентами тощо.

2. З урахуванням правил рангової кореляції, фактич�
не значення показника із наведеного переліку є елемен�
том множини однойменних показників, яка характеризує
стан і особливості прояву конкретного чинника за визна�
чених умов. Розмір множини визначається межами двох
граничних значень, у яких існує показник. Граничні значен�
ня показника підлягають постійному коригуванню. Метод
передбачає додавання різних за одиницями виміру показ�
ників.

Інтегральне значення показника інвестиційної приваб�
ливості підприємства роздрібної торгівлі втілює в собі зна�
чення усіх обраних показників, задіяних у методі під час
визначення цієї привабливості.

Розрахунок інтегрального показника ведеться за фор�
мулою:

(1),

де m — кількість груп;
n — кількість показників;

 — значення вагомості j�го показника в і�ій групі;

R
 ij
 — ранжоване значення j�гo показника з і�ої групи.

Під час визначення інтегрального показника необхідно
дотримуватися таких вимог:

— ретельно добирати найбільш важливі показники
фінансово�господарської діяльності підприємства роздріб�
ної торгівлі;

— аналізувати показники, що відібрані для визначення
інтегрального показника з погляду їх дублювання;

— здійснювати розрахунок показників за даними по�
точного обліку та фінансової звітності підприємства роз�
дрібної торгівлі;

— зіставляти дані за однаковий звітний період.
Інтегральне значення показника інвестиційної приваб�

ливості мережних підприємств досліджуваної сукупності
наведені в таблиці 3.

За результатами проведеного оцінювання, інвестицій�
но привабливими із тенденцією до зростання значень інтег�
рального показника протягом 2010—2012 рр. були торго�
вельні мережі ВАТ "Базис", ТОВ "Край" і ТОВ "Восторг".
Достатньо привабливими, незважаючи на тенденцію до зро�
стання значення показника, залишаються мережі ТОВ СУАП
"Європоль", ТОВ "Таврія В" і ТОВ "Укр�Трейд".

Інвестиційна привабливість ТОВ "Центр ТМ "П'ятий оке�
ан" протягом періоду дослідження незначно коливалася та
оцінюється як середня.

Негативно з позиції інвестування коштів оцінюється
торговельна мережа ТОВ "Фоззі�Фуд", інвестиційна при�
вабливість якої суттєво зменшилася у 2012 р. у порівнянні
з 2010 р. (зростання значення інтегрального показника з
1,5 до 96,6 пунктів). Інвестиційна привабливість ТОВ "Квіза�
Трейд" і ВАТ "Град Маркет", навпаки, підвищилася, про що
свідчить відповідна динаміка.

ВИСНОВКИ
Проведене оцінювання за наведеною методикою доз�

воляє:
— по�перше, надати узагальнюючу кількісну оцінку інве�

стиційній привабливості підприємства роздрібної торгівлі як
зовнішньої складової його інвестиційного потенціалу з ура�
хуванням галузевої специфіки за основними напрямами
дослідження фінансового стану та простежити її динаміку;

— по�друге, провести порівняльну характеристику інве�
стиційної привабливості низки підприємств роздрібної
торгівлі та обрати те, що являє більшу цінність з позиції інве�
стування коштів.

Таким чином, дана методика може бути використана для
зовнішньої оцінки інвестиційного потенціалу. Зауважимо,
що адекватність такої оцінки підвищить обгрунтування по�
казників�коефіцієнтів та їх нормальних значень саме з по�
зиції галузевої специфіки підприємства, інвестиційний по�
тенціал якого оцінюється.
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