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1 Інвестиційний клімат держави
Інвестиційний клімат – це сукупність факторів, які враховують потенційні
інвестори при прийнятті рішення щодо інвестування.
Інвестиційний клімат держави – це сукупність політичних, правових,
економічних факторів, які забезпечують інвестиційну діяльність вітчизняних та
іноземних інвесторів. На інвестиційний клімат держави чинять вплив багато
факторів, вирішальне значення серед яких мають політична стабільність,
ступінь втручання уряду в економіку, відношення до вітчизняних та іноземних
інвестицій (політико-економічні фактори); наявність чи відсутність природних
ресурсів, демографічна ситуація, географічне положення (ресурсо-економічні
фактори); рівень та динаміка ключових прибуткових макроекономічних
показників (загальноекономічні фактори).
До основних факторів, що формують інвестиційний клімат, відносять:
 політичну ситуацію (створення загальних умов інвестиційної
діяльності, валютне регулювання, стабілізація національної валюти,
забезпечення інвестиційного рейтингу держави чи регіону);
 правове поле інвестиційної діяльності ;
 стан інвестиційного ринку (функціонування фондових бірж, наявність
інфраструктури тендерів);
 статус іноземного інвестора (режим іноземного інвестування, умови
реєстрації іноземних інвестицій i спільних підприємств, наявність вільних
економічних зон);
 стан фінансово-кредитної системи (інвестиційна діяльність банків,
рівень цієї діяльності, рівень розвитку системи небанківських фінансовокредитних установ);
 рівень розвитку продуктивних сил;
 рівень розвитку інвестиційної сфери (рівень розвитку будівельного
комплексу, система матеріально-технічного забезпечення інвестицій, умови
комплектування обладнання);
 інвестиційну активність населення (виконання державної програми
приватизації, зміна структури форм власності, мотивація дій індивідуальних
інвесторів).
Забезпечення сприятливого інвестиційного клімату в Україні залишається
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стратегічно важливим завданням, від реалізації якого залежать динаміка
соціально-економічного розвитку й можливість модернізації національної
економіки. Поштовхом до нарощування інвестицій має стати створення
сприятливих умов для дії ринкових регуляторів: формування стабільного
правового поля, захисту прав власності, зниження податкового тиску на
підприємства, розвиток системи ринків i ринкових інструментів, розвиток
інформаційної інфраструктури ринку.
Існує певна незбалансованість механізмів створення сприятливого
інвестиційного клімату в Україні. Це є сигналом для здійснення низки заходів,
які повинні мати комплексний характер i поєднувати реформування
внутрішнього законодавства з укладенням двосторонніх міжнародних угод з
оподаткування на взаємовигідній основі. Тому основними завданням
регулювання інвестиційної діяльності мають стати:
 створення сприятливого інвестиційного середовища шляхом
стимулювання національних інвесторів здійснювати інвестиції;
 концентрація грошових потоків на пріоритетних напрямах розвитку
економіки;
 акумуляція достатнього обсягу фінансових прибуткових ресурсів у
провідних банках країни;
 забезпечення доступності кредитів для позичальників шляхом
зниження ïx вартості;
 забезпечення пріоритетного виділення кредитних ресурсів на пільгових
умовах рефінансування банкам, які кредитують високоефективні інвестиційні
проекти тощо.
2 Інвестиційна привабливість країни, регіонів, галузей економіки,
підприємств
При формуванні стратегії економічного розвитку підприємства, території
(регіону) чи галузі першочергово постає проблема вибору тих напрямів, які є
найбільш прийнятними з точки зору як економічної, так i соціальної
ефективності. Перспективні напрями інвестування повинні узгоджуватись iз
громадською думкою, відповідати конкурентним перевагам підприємства,
території (регіону) та галузі й забезпечувати дієву основу довгострокового
економічного зростання.
Інвестиційна привабливість – це сукупність об’єктивних та суб’єктивних
умов, що сприяють або перешкоджають процесу інвестування національної
економіки на макро-, мезо- i макрорівнях.
При вивченні інвестиційної привабливості інвестором здійснюється
суб’єктивна оцінка інвестиційної ситуації, що складається в тій чи іншій країні.
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Інвестиційна привабливість визначається досягненням компромісу інтересів
між інвестором i реципієнтом інвестицій. На мотивацію інвестора впливають
політичні, економічні, виробничі, конкурентні, маркетингові, екологічні та інші
фактори.
Інвестиційна привабливість розглядається на рівні країни, галузі, регіону,
підприємства. Підприємство в цій системі є кінцевою точкою вкладення
коштів, де реалізуються конкретні інвестиційні проєкти. А привабливість
кожного проєкту буде визначатися привабливістю всіх названих складових.
На основі визначення інвестиційної привабливості відбираються такі
напрями інвестування, що забезпечать найвищу ефективність.
Одним із головних завдань, яке стоїть перед інвестором, є вибір в якості
об’єкта інвестування підприємств тих галузей, які мають найкращі перспективи
розвитку i можуть забезпечити найбільш високу ефективність інвестицій. Це
стосується i вибору направленості капітальних вкладень, i придбання
фінансових прибуткових інструментів. Основою такого вибору є оцінка i
прогнозування інвестиційної привабливості галузей (підгалузей) економіки.
Оцінюючи галузеву інвестиційну привабливість, варто підкреслити, що
вона, насамперед, залежить від загальнонаціональних умов інвестування.
Слід зазначити, що інвестиційна привабливість тієї чи іншої галузі
залежить від того, на якій стадії свого життєвого циклу вона знаходиться.
Кожна галузь економіки проходить як мінімум чотири стадії: народження, ріст,
зрілість, спад.
Народження галузі – це розробка й упровадження на ринок нових
прибуткових видів товарів. Обсяг потреб у цих видах товарів викликає
будівництво нових підприємств, які поступово формують нову галузь
господарювання. На цій стадії здійснюються значні обсяги інвестування, як
правило, без будь-якого прибутку.
Стадія росту – це визнання споживачами нових прибуткових видів
товарів, швидкий ріст обсягу попиту на них. У початковому періоді
спостерігається інвестиційний бум i ріст числа нових прибуткових компаній.
Поступово обсяг нового будівництва скорочується, i основний обсяг інвестицій
спрямовується на розширення вже наявних виробництв.
Зрілість галузі характеризується найбільшим обсягом попиту на
продукцію, удосконаленням її якісних характеристик. Інвестиції в основному
спрямовуються на технічне переозброєння діючого виробництва та
модернізацію обладнання. Це найбільш тривала стадія життєвого циклу. Якщо
на цій стадії не дається новий імпульс до продовження її розвитку, то настає
спад.
Спад характеризується зниженням обсягу попиту на товари даної галузі в
зв’язку з розвитком нових прибуткових галузей. Цю стадію проходять ті галузі,
що знаходяться під значним впливом науково-технічного прогресу.
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Вивчення i оцінювання інвестиційної привабливості галузей здійснюється
в два етапи.
На першому етапі проводиться вибір системи аналітичних показників для
оцінки інвестиційної привабливості. На цьому етапі здійснюється добір
показників, ïx групування за відповідними напрямами.
Здійснюється макроекономічний аналіз ефективності діяльності галузей з
використанням широкої системи показників (рівня прибутковості,
перспективності, інвестиційних ризиків та ін.), що дозволяє вибирати конкретні
галузі, які є інвестиційно привабливими. У процесі аналізу для подальшого,
детальнішого дослідження відбираються галузі, які викликають найбільший
інвестиційний інтерес із позицій довгострокової ефективності капіталу, що
інвестується, i низького рівня ризику.
На другому етапі за цими галузями проводиться поглиблений аналіз
діяльності окремих підгалузей з використанням більш широкої системи
показників. Показники для поглибленого аналізу діяльності підгалузей наведені
в таблиці 1.
При розрахунку показників кожного блоку конкретній галузі присвоюється
порядковий номер у міру погіршення даного показника. Тобто, чим кращий
даний показник, тим менший порядковий номер галузі. Цей номер i буде
оцінкою для галузі. При узагальненій оцінці інвестиційної привабливості галузі
бали по всіх показниках підсумовуються i ранжуються в порядку збільшення ïx
кінцевих сум. Цьому ряду присвоюються нові порядкові номери, які й будуть
відображувати рейтинг загальної інвестиційної привабливості.
Кожен інвестиційний проект має конкретну спрямованість i з найбільшою
ефективністю може бути реалізований у тих регіонах, де для цього маються
найкращі умови. Тому важливу роль у процесі обґрунтування стратегії
інвестиційної діяльності підприємств відіграє оцінка i прогнозування
інвестиційної привабливості регіонів.
Категорія «інвестиційна привабливість регіону» в літературі визначається
як відповідність регіону основним цілям інвесторів, що полягають у
прибутковості, безризиковості та ліквідності інвестицій.
Інвестиційна привабливість регіону – це інтегральна оціночна
характеристика певного регіону з позицій інвестиційного клімату,
інвестиційної активності, інвестиційного потенціалу, екологічного стану та
інвестиційних ризиків, що впливають на ефективність інвестиційної діяльності
суб’єктів господарювання.
Інвестиційний клімат регіону – це сукупність політичних, економічних,
комерційних, організаційних та соціальних умов, які визначають привабливість
і доцільність інвестування в економіку регіону.
Інвестиційна активність регіону визначається за сукупністю показників,
які характеризують грошові надходження до регіону та їх відплив, структуру
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зазначених грошових потоків, приплив іноземних інвестицій до регіону та
інвестиції, здійснені самим регіоном.
Таблиця 1. Показники для визначення інвестиційної привабливості галузі
Критерії оцінки
Прибутковість
галузі
Ефективність
виробничої
діяльності галузі
Ефективність
капітальних
вкладень в галузь

Значущість галузі в
економіці області та
України

Сталість галузі до
економічного спаду
виробництва
Соціальна
значущість галузі
Ступінь державної
підтримки розвитку
галузі

Найменування показників
Коефіцієнт чистого прибутку
Коефіцієнт прибутковості реалізації продукції (робіт,
послуг)
Коефіцієнт прибутковості витрат (рентабельність)
Фондовіддача
Питома вага реалізованої продукції й експорту галузі в
загальному обсязі виробленої в галузі продукції
Коефіцієнт
окупності
інвестицій
Коефіцієнт окупності власного капіталу
Індекс потенціалу інвестування
Питома вага галузі у валовій доданій вартості області
Питома вага галузі у валовій доданій вартості області
Питома вага галузі у загальному обсязі промислового
виробництва області
Питома вага обсягів виробництва економіки області в
загальнодержавному виробництві
Питома вага обсягів виробництва промисловості
області в загальнодержавному виробництві
Співвідношення динаміки обсягу виробництва галузей
економіки i промисловості та динаміки обсягу BBП
України
Питома вага працівників галузі в загальній кількості
зайнятих в економіці
Співвідношення питомої ваги капітальних вкладень у
галузь до загального обсягу державних капітальних
вкладень в економіку, промисловість

Інвестиційний потенціал регіону – це сукупність наявних у регіоні
факторів виробництва, які можуть бути використані суб’єктами
господарювання для забезпечення ефективної інвестиційної діяльності та
соціально-економічного розвитку регіону. Інвестиційний потенціал складається
із системи локальних потенціалів, кожний з яких, у свою чергу,
характеризується відповідним набором показників. До інвестиційного
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потенціалу регіону віднесяться такі локальні блоки: трудовий, освітній,
фінансовий, фондовий, виробничий, інноваційний та інфраструктурний
потенціали.
Під інвестиційними ризиками ми розуміємо можливості або ймовірності
повного або часткового недосягнення (неотримання) очікуваних інвесторами
результатів здійснення інвестицій.
До складової «екологічного стану регіону» відносяться такі блоки
показників: рівень забруднення території, природно-ресурсний потенціал
регіону, витрати на ОНПС, рівень соціально-економічного розвитку, рівень
екологічної освіти, розвиток екологічної інфраструктури, розвиток екологічно
спрямованої діяльності суб’єктів господарювання.
Ранжування регіонів за співвідношенням «сприятливості» об’єктивних i
суб’єктивних факторів інвестиційної привабливості дозволить актуалізувати
напрями комплексної програми підвищення інвестиційної привабливості
конкретного регіону, визначити її перспективну спрямованість i можливу
ефективність, окреслити загальнодержавні пріоритети в регіональному розрізі.
Інвестиційна привабливість підприємства – це його інтегральна
характеристика як об’єкта майбутнього інвестування з позиції перспектив
розвитку (динаміки обсягів продажу, конкурентоспроможності продукції),
ефективності використання ресурсів i активів, їхньої ліквідності, стану
платоспроможності, фінансової стійкості, а також значення низки
неформалізованих показників.
Найважливішим завданням аналізу інвестиційної привабливості
підприємства є послідовний збір даних i вибір такої системи показників, які
можна було б ефективніше використовувати для оцінки інвестиційної
привабливості.
Найбільш відомою є методика оцінки інвестиційної привабливості на
основі фінансових прибуткових показників.
Для оцінки інвестиційної привабливості використовують різноманітні
фінансові коефіцієнти. Їх склад визначається відповідно до цілей i глибини
аналізу. Варто підкреслити, що коефіцієнти несуть найбільший зміст у тому
випадку, коли можна простежити ïx динаміку за певний час, наприклад, 3-5
років, або провести порівняльний аналіз, наприклад, до i після реалізації
інвестиційного проекту.
Оцінка фінансового стану підприємства складається з таких етапів.
Оцінка майнового стану підприємства та динаміка його зміни;
Оцінка фінансових прибуткових результатів діяльності підприємства;
Оцінка ліквідності;
Аналіз ділової активності;
Аналіз платоспроможності (фінансової стійкості);
Аналіз рентабельності.
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