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ПЕРЕДМОВА

Монографія є результатом колективної праці фахівців кафед
ри оподаткування, побудована за підсумками госпбюджетного 
дослідження «Розробка комплексу інвестиційної привабливості 
підприємства». Монографія являє собою науково-практичну пра
цю, яка містить ряд оригінальних теоретико-методологічних і ор
ганізаційно-практичних положень щодо розробки і реалізації ме
ханізмів забезпечення інвестиційної привабливості підприємства.

Загальнометодичні проблеми оцінювання інвестиційної при
вабливості підприємства наразі дуже актуальні в практиці діяль
ності підприємств, особливо коли ухвалюються рішення про інве
стування, залучення інвесторів та їхнього мотивування до вкла
день у розвиток підприємства. Проблемам формування інвести
ційної привабливості підприємства присвячено перший розділ мо
нографії „ Теоретичні аспекти формування та забезпечення інве
стиційної привабливості підприємства”, де до розгляду нада
ються підходи до формування інвестиційної привабливості підп
риємства та її забезпечення; визначення чинників впливу на фор
мування процесу забезпечення інвестиційної привабливості підп
риємства; а також формування складових процесу забезпечення 
інвестиційної привабливості підприємства. Розробкою п 1.1. за
ймалися ОД. Кирилов, В.О. Корецька-Гармаш, Ю.А. Романовсь- 
ка, п. 1.2. -  В.О. Корецька-Гармаш, Ю.А. Романовська, О.О. Ша
талова, п. 1.3. -  Т.В. Калінеску, В.О. Корецька-Гармаш, І.В. По- 
номарьова.

У другому розділі колективної монографії „ Формування меха
нізму оцінювання інвестиційної привабливості підприємства ” роз
глянуто інформаційно-аналітичний базис забезпечення інвестицій
ної привабливості підприємства; методи оцінювання інвестиційної 
привабливості підприємства та її забезпечення; розроблено меха
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нізм забезпечення інвестиційної привабливості підприємства. Роз
робкою п 2.1. займалися В.В. Долгіх, О.О. Недобєга, п. 2.2. -  Д.О. 
Квітковський, О.О. Недобєга, п. 2.3. -  Т.В. Калінеску, О.О. Недо- 
бєга.

Матеріали, включені до третього розділу монографії „Моні
торинг оцінювання механізму забезпечення інвестиційної приваб
ливості підприємства” присвячені дослідженню сучасного стану 
системи оцінювання інвестиційної привабливості підприємства. 
Зокрема, підкреслено необхідність методики інтегрального оціню
вання інвестиційної привабливості підприємства; запропоновано 
методологічні засади оцінювання інвестиційної привабливості під
приємства та її забезпечення, продіагнозовано механізм забезпе
чення інвестиційної привабливості підприємства. Розробкою п 3.1. 
займалися К.В. Баляба, Т.В. Калінеску, В.В. Неглядова, п. 3.2. -  
О.М. Антіпов, К.В. Баляба, п. 3.3. -  О.М. Антіпов, О.Д. Кирилов, 
В.В. Неглядова.

Четвертий розділ колективної монографії „Адаптація меха
нізму забезпечення інвестиційної привабливості підприємства до 
умов соціально-економічного розвитку регіону” присвячений іс
нуючим проблемам визначення інвестиційної привабливості підп
риємства в умовах соціально-економічного розвитку регіону. У 
розділі розглянуто інструменти забезпечення інвестиційної при
вабливості підприємства в умовах сталого соціально-економічного 
розвитку регіону; розроблено модель механізму забезпечення інве
стиційної привабливості підприємства в умовах самоорганізації; на 
підставі аналізу сучасного соціально-економічного стану регіонів 
сформовано й обгрунтовано сценарії розвитку забезпечення інвес
тиційної привабливості підприємств. Розробкою п 4.1. займалися 
Г.С. Ліхоносова, О.А. Шведчиков, п. 4.2. -  В.В. Долгіх, Г.С. Ліхо- 
носова, О.А. Шведчиков, п. 4.3. -  Д.О. Квітковський, Г.С. Ліхоно
сова.

П ’ятий розділ колективної монографії „Стратегічні напрями 
забезпечення інвестиційної привабливості підприємства” містить 
дієві заходи та засоби щодо оцінювання ефективності забезпечен
ня інвестиційної привабливості підприємства. Так, авторами роз
роблено стратегію підвищення інвестиційної привабливості підп
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риємств, охарактеризовано технологію реалізації стратегії і розви
тку забезпечення інвестиційної привабливості підприємства, оці
нено ефективність управління процесом забезпечення інвестицій
ної привабливості підприємства. Розробкою п 5.1. займалися О.О. 
Зеленко, І.М. Кушал, А.О. Фоменко, п. 5.2. -  О.О. Зеленко, Т.В. 
Калінеску, А.О. Фоменко, п. 5.3. -  І.М. Кушал, О.О. Шаталова.

Пропонована монографія являє собою систематизовану пра
цю, у якій представлені погляди на проблеми забезпечення інвес
тиційної привабливості підприємства як з позицій державних ор
ганів влади, так і представників сучасного бізнесу, що дозволяє 
говорити про всебічний розгляд інвестиційного процесу та враху
вання усіх існуючих зауважень та пропозицій. Монографія буде 
корисною як для науковців, працівників фінансових служб, фахі
вців промислових підприємств, так і для студентів, аспірантів, які 
шукають нові підходи до вирішення сучасних проблем, 
пов’язаних з пошуком заходів щодо забезпечення інвестиційної 
привабливості підприємства та обґрунтуванням методів її оціню
вання.



87Розділ 2. ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ОЦІНЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ
ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

потреби конкретного підприємства по суті унікальну ERP- 
систему, що складається або з кращих у своєму класі рішень, або 
з галузевих програмних продуктів, що найбільш точно відповіда
ють специфіці визначеного підприємства. У підсумку ефект від 
впровадження такої системи, на думку автора, буде вищим, ніж у 
готового (комплексного) ERP-продукту завдяки більш точній від
повідності ІКТ-інфраструктури бізнес-потребам компанії.

Щодо коливання С І IIІР. то цей результат цілком закономір
ний, оскільки ці програмні засоби проектують безпосередньо для 
автоматизації й підтримки управлінських процесів і процедур, 
причому в різних предметних сферах і рівнях управління.

Слід зазначити, що проведений автором аналіз, природно, не 
претендує на абсолютну точність виміру, оскільки обмежений 
певною часткою умовності використаних метрик і суб'єктивністю 
оцінок. Проте запропонована методика експрес-аналізу дозволяє 
досить просто й разом з тим вірогідно виділити ті категорії ІКТ, 
які найцінніші для управління машинобудівним підприємством, 
обґрунтувати вибір комплексною оцінкою їхньої значимості й 
наочно продемонструвати отримані результати аналізу.

2.2. Методи оцінювання інвестиційної привабливості 
підприємства

Проблема визначення складових інвестиційної привабливості 
полягає не тільки у виявленні суті поняття «інвестиційна приваб
ливість», але й у масштабах обхвату і принципах. Можна розгля
дати інвестиційну привабливість як сукупність внутрішніх харак
теристик об’єкта інвестування, перспектив їхньої зміни і можли
востей розвитку, що представляють інтерес для інвестора з метою 
ухвалення інвестиційного рішення про повне або часткове прид
бання об’єкта [27, с. 145].

Інвестиційна привабливість підприємства -  це інтегрована 
оцінка підприємства як об’єкта інвестування, що характеризує 
виробничий потенціал, фінансовий стан, менеджмент, галузеву 
приналежність, інтереси суб’єктів інвестиційного процесу, реаль
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ні та потенційні перспективи розвитку підприємства з точки зору 
спроможності підвищення ефективності інтеграції національної 
економіки у світове господарство [72, с. 331].

Аналіз і оцінювання є поняттями, які тісно пов'язані між со
бою, оскільки оцінювання є похідним від аналізу. Саме за допо
могою аналізу ми можемо виявити закономірності і тенденції ро
звитку інвестиційної привабливості підприємства, а оцінювання 
покликане правильно тлумачити отримані за допомогою аналізу 
результати і розробляти відповідні рішення.

Оцінюванням називається [22, с. 25] процес систематичної 
оцінки операцій та/або результатів вжитих дій у порівнянні з 
комплексом явних та неявних стандартів з метою вдосконалення 
існуючих положень.

А.Н. Азриліян [39, с. 576] визначає оцінювання як встанов
лення якості чогось, ступеня, рівня чого-небудь, а оцінку -  як ду
мку про цінність, рівень та значення будь-чого. Оцінка розгляда
ється [18, с. 446] як результат визначення та аналізу якісних та 
кількісних характеристик керованого об'єкта, а також процесу 
управління виробничо-господарською діяльністю. На думку С.В. 
Мочерного [79, с. 50], оцінкою є механізм визначення цінності, 
вартості та ціни, а також думка спеціалістів про них.

Можна погодитись, що оцінювання [89, с. 244] як процес до
слідження застосовується, якщо запропоновані заходи є комплек
сними, складними для спостереження, складаються з елементів, 
що взаємодіють один з одним у різний спосіб, коли рішення, яке 
має бути ухвалене, є дуже важливим або дорогим, коли необхідно 
мати вагомі докази успіху чи невдачі програми. У нашому випад
ку оцінювання є засобом виявлення і підвищення інвестиційної 
привабливості підприємства і представляє собою процес оцінки 
економічних та соціальних показників підприємства на принци
пах науковості, системності, цілеспрямованості, інтегрованості, 
достовірності. Воно дає змогу отримати інформацію про всю різ
номанітність господарських, економічних і соціальних процесів у 
межах підприємства та зробити висновки про ефективність його 
розвитку.

В результаті формування інвестиційної привабливості підп
риємства розв’язуються такі проблеми [27, с. 145]:
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- залучення національних і зарубіжних інвесторів на підпри
ємство;

- розвиток технологічної та виробничої бази підприємства;
- стабілізація виробничої, наукової і комерційної діяльності 

підприємства;
- підвищення якості і привабливості продукції;
- підвищення конкурентоспроможності підприємства;
- підвищення зайнятості населення в результаті збільшення 

об’ємів випуску продукції і освоєння нових видів діяльності;
- поповнення бюджету різних рівнів в результаті стабільної 

роботи і виплати податків.
У табл. 2.2.1 наведено основні елементи інвестиційної при

вабливості, які цікавлять різні групи.
Т а б л и ц я  2 . 2 . 1

Найважливіші елементи інвестиційної привабливості 
для зацікавлених груп

Г  р у п ії  
^ ^ - - ^ Д н в е с т о р і в

Е л е м е н т и

П ід п р и 
є м с т в а -

ін в е с т о р и

Б а н к ів с ь к і
у с т а н о в и

І н в е с т и ц ій н і
к о м п а н і ї

П а й о в і
ф у н д а ц ії

Фінансовий стан + + +
Наявність власних розробок + +

Наявність активів + +
Виробнича і матеріальна база +

Комплектація по кадрах + + +
Портфель замовлень + +

Паблік рілейшенс + +
Наявність соціальних програм 
і об'єктів + + +

Управління відносинами з 
клієнтами + + +

Репутація і імідж + + +

Географічне положення +
Сировинна база +
Рівень технологій в галузі +

Рентабельність продукції +

Наявність оборотних коштів +
Частка ринку + + +

Якість і асортимент продукції + + +

Джерело: [27, с. 146]
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Інвестиційна привабливість підприємства діагностується си
стемою комплексних показників, що показують доцільність вкла
дання капіталу в об'єкт інвестування [29, с. 358].

Аналізуючи існуючі підходи до оцінювання інвестиційної 
привабливості підприємства, можна виділити такі напрямки [72, 
с. 331]:

-  підхід, що ґрунтується на аналізі фінансових показників ді
яльності підприємства;

-  комплексний підхід, який, не заперечуючи необхідності 
проведення фінансового аналізу, враховує інші аспекти функціо
нування суб’єкта господарювання та оцінює підприємство різно
планово;

-  ринковий підхід, який базується на оцінці привабливості 
цінних паперів компанії та аналізі показників фондового ринку;

-  вартісний підхід, у рамках якого критерієм інвестиційної 
привабливості підприємства є зростання його вартості.

Одним із механізмів діагностики інвестиційної привабливос
ті підприємства є оцінка за показниками фінансової надійності. 
До цієї групи показників належать: коефіцієнти абсолютної лікві
дності, покриття, фінансового левериджу, показники Бівера, по
казник оцінки ймовірності банкрутства («Z -  параметр» Альтма
на) [29, с. 358].

Ознакою формування незадовільної структури балансу є таке 
фінансове становище підприємства, у якого протягом тривалого 
часу (1,5-2,0 роки) коефіцієнт Бівера не перевищує 0,2. Відповід
но до міжнародних стандартів значення коефіцієнта Бівера пере
буває в інтервалі 0,17-0,4. Також для діагностики інвестиційної 
привабливості підприємства використовують методи оцінки бан
крутства. Найвідомішими є запропоновані відомим західним еко
номістом Е. Альтманом Z-моделі.

Діагностика інвестиційної привабливості підприємства про
водиться також з використанням моделі «Дюпон». На Заході до
сить поширена система фінансового аналізу «Дюпон» (The Du 
Pont System of Analysis), розроблена менеджерами компанії «Дю
пон», відома іще за назвою «Дюпон-каскад», або просто «Кас
кад».
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Узагальнена інформація щодо наявних методик оцінки інвес
тиційної привабливості наведена у табл. 2.2.2.

Т а б л и ц я  2 . 2 . 2

Порівняльна характеристика існуючих методик оцінки 
інвестиційної привабливості

№
з/п

Методика 
оцінки інвес
тиційної при

вабливості
Сутність методики Переваги Недоліки

1 Метод рейти- 
нгової оцінки 
підприємства 
на основі да
них фінансо
вої звітності

Передбачає оцінку 
фінансового стану 
підприємства, при 
якій оцінюється 
платоспроможність, 
фінансова стабіль
ність, прибутковість 
і ділова активність 
підприємства

- не потребує 
додаткового 
залучення 
експертів
- проста та 
зрозуміла до 
використання

- інформація 
може бути 
недостовірною 
та викривле
ною

2 Інтегральна 
оцінка інвес
тиційної при
вабливості

Аналіз проводиться 
за такими етапами 
- оцінка фінансово

го стану об'єкта 
інвестування

дає можли
вість всебічно 
оцінити інве
стиційну при
вабливість 
підприємства

- не враховує 
міжгалузеві 
специфіку дія
льності підп
риємств

3 затверджена 
наказом Аге
нтства з пи
тань запобі
гання банк
рутству підп
риємств та 
організацій

- визначення ваго
мості групових та 
одиничних показ
ників на основі екс
пертних оцінок
- визначення частки 
розмаху варіаційної 
множини
- визначення ран- 
жированого значен
ня за кожним пока
зником
- розрахунок інтег
рального показника

-аналіз є до
сить громіст- 
ким
- показники 
часто супере
чать один од
ному
- потребує 
залучення ек
спертів

Джерело: [86]
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Аналіз інвестиційної привабливості підприємства є процесом 
дослідження економічної інформації з метою:

-  оцінки досягнутого рівня інвестиційної привабливості і 
стійкості фінансового стану підприємства, оцінки зміни цих рів
нів у порівнянні з попереднім періодом, з бізнес-планом і норма
тивними значеннями під впливом різних чинників;

-  ухвалення інвесторами обґрунтованих управлінських рі
шень з фінансування інноваційних проектів;

-  поліпшення інвестиційної привабливості підприємства.
Виходячи із суті та мети аналізу інвестиційної привабливості

підприємства, можна зробити висновок, що його основним за
вданням є оцінка:

1) майнового стану підприємства, структури його розподілу і 
ефективності використання;

2) достатності власного і залученого капіталу для поточної 
господарської діяльності, раціональності його використання, а 
також вибір стратегії для подальшого розвитку підприємства;

3) досягнутого рівня стійкості фінансового стану підприємс
тва, його фінансової стабільності, забезпеченості власними обо
ротними коштами, достатності основних засобів, виробничих за
пасів і незавершеного виробництва для забезпечення конкуренто
спроможності і рентабельності продукції, що виробляється з ура
хуванням інноваційних витрат;

4) платоспроможності підприємства і ліквідності майна.
Отже, для оцінки інвестиційної привабливості підприємства

як об’єкта інвестування пріоритетне значення має аналіз фінансо
вих коефіцієнтів, оскільки [86]:

1. Під час здійснення господарської діяльності у розпоря
дженні підприємства перебувають різні види майна в матеріаль
ній та нематеріальній формі, які можуть бути використані в дія
льності суб’єкта господарювання, скеровані на реалізацію його 
стратегічних цілей та спроможні забезпечити виробництво мак
симально можливого обсягу благ, які б відповідали потребам ке
рівництва та інвестора на певному етапі його розвитку. Основним 
завданням аналізу майнового потенціалу залишається оцінка вну
трішніх і зовнішніх можливостей, які б забезпечили конкурентос
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проможність суб’єкта господарювання та реалізацію його цілей в 
конкурентній боротьбі на довготривалу перспективу.

2. Аналіз оборотності активів дозволяє визначити, на скільки 
швидко вкладені засоби обертаються у процесі діяльності підпри
ємства.

3. Однією з головних цілей інвестування є забезпечення висо
кого прибутку в процесі використання вкладених коштів, то аналіз 
прибутковості капіталу дає можливість досить повно дослідити 
потенціал його формування в співставленні з вкладеним капіталом.

4. Аналіз фінансової стійкості передбачає оцінку інвестицій
ного ризику, пов’язаного зі структурним формуванням інвести
ційних ресурсів, а також виявлення оптимальності фінансування 
поточної господарської діяльності.

5. Аналіз руху коштів дає можливість виявити рівень достат
ності формування грошових потоків за видами діяльності, визна
чити потребу у додатковому залучені коштів, шляхи ефективного 
використання капіталу, оцінка ступеня раціонального його вико
ристання тощо.

6. Оцінка ліквідності активів дозволяє визначити здатність 
підприємства платити за своїми короткостроковими зобов'язан
нями, попередження можливості банкрутства завдяки швидкій 
реалізації окремих активів. Іншими словами, стан активів харак
теризує рівень інвестиційних ризиків в короткостроковому періоді.

7. Аналіз рентабельності дозволяє визначити ефект (прибу
ток), який отримало підприємство в результаті здійснення витрат.

8. Оцінка ймовірності банкрутства дає можливість із сукуп
ності підприємств виключити ті суб’єкти господарювання, які є 
ризиковими для здійснення інвестування, оскільки не мають змо
ги розрахуватися за своїми зобов’язаннями.

При оцінюванні інвестиційної привабливості підприємства 
виникає запитання, які саме показники використовувати і як. Їх
ній набір залежить від типу інвестора та його мотивації, а також 
горизонту здійснення оцінки.

Оцінювання інвестиційної привабливості підприємства є до
сить складним процесом, оскільки призначене відображати, з од
ного боку, надійність і рівень досягнення цілей та інтересів гос
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подарюючого суб’єкта, а з іншого -  його внесок у досягнення ці
лей соціальної системи більш високого рівня (району, міста). Уза
гальнена схема цього процесу наведена на рис. 2.2.1.

Рис. 2.2.1. Узагальнена схема оцінювання інвестиційної привабливості
підприємства 
Джерело: [86]
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Як бачимо, оцінювання інвестиційної привабливості підпри
ємства включає п’ять етапів. На першому етапі слід визначити, 
для чого взагалі потрібно здійснити цей аналіз, відсіяти усе зайве 
і сформулювати цілі оцінювання.

На другому етапі здійснюється збір і підготовка необхідних 
даних, що обираються з великого потоку інформації для забезпе
чення достовірного оцінювання інвестиційної привабливості під
приємства.

На третьому етапі визначаються показники, які будуть вико
ристовуватись для досягнення мети оцінювання. Після цього від
бувається саме оцінювання інвестиційної привабливості підпри
ємства (четвертий етап).

І останній етап характеризується формуванням висновків і 
пропозицій, необхідних для розв’язання поставленої проблеми.

На нашу думку, система показників оцінювання інвестицій
ної привабливості підприємства має показати, на якому рівні 
здійснення соціальних і господарських заходів перебуває підп
риємство, щоб досягти соціально-економічних цілей свого роз
витку, оскільки керувати можна тим, що можна виміряти.

Узагальнена система показників, яка дозволяє оцінити інвес
тиційну привабливість підприємства, представлена у табл. 2.2.3.

Розглянемо більш докладно показники економічного розвит-
ку.

1. Показники оцінювання фінансового стану:
а) коефіцієнт автономії (кавт):

к (2.2.1)автавт

де ВК -  власний капітал;
Б  -  разом джерел коштів;

б) коефіцієнт фінансування (кфін):

кфт ВК ’
(2.2.2)фін

де ЗК -  залучені кошти;
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Т а б л и ц я  2 . 2 . 3

Система показників оцінювання інвестиційної привабливості
підприємства

Показники оцінювання Показники оцінювання
економічного розвитку соціального розвитку

1. Показники оцінювання 
фінансового стану

1.1. Коефіцієнт автономії
1.2. Коефіцієнт фінансування
1.3. Коефіцієнт загальної ліквіднос
ті
1.4. Коефіцієнт поточної ліквідності
1.5. Коефіцієнт абсолютної ліквід
ності

1. Показники розвитку персоналу
1.1. Коефіцієнт плинності кадрів
1.2. Продуктивність праці
1.3. Середньомісячна заробітна 
плата одного працівника
1.4. Рівень витрат на охорону 
праці
1.5. Рівень витрат на освіту та 
підвищення кваліфікації одного 
працівника

2. Показники оцінювання 
результативності

2.1. Рентабельність сукупного капі
талу
2.2. Рентабельність власного капіта
лу
2.3. Рентабельність реалізованої 
продукції
2.4. Чиста рентабельність виробни
цтва
2.5. Забезпечення якості продукції

2. Показники взаємодії 
з громадськістю
2.1. Взаємодія з органами влади
2.2. Взаємодія з некомерційними 
організаціями
2.3. Участь у формуванні держа
вної політики
2.4. Інвестиції в суспільство
2.5. Витрати на утримання 
об’єктів житлово-комунального і 
соціального призначення

3. Показники інноваційного 
розвитку

3.1. Коефіцієнт оновлення основних 
фондів
3.2. Упровадження нових техноло
гічних процесів
3.3. Витрати на науково-дослідні 
роботи

Джерело: [86]
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в) коефіцієнт загальної ліквідності (кзаг):

ваг
ЛІ + Л  2 + Л  3 

П І + П 2
де Л1 -  найбільш ліквідні активи;

Л2 -  активи, що швидко реалізуються;
Л3 -  активи, що реалізуються повільно; 
П1 -  найбільш строкові зобов’язання;
П2 -  короткострокові пасиви;

г) коефіцієнт поточної ліквідності (кпот):

_ ЛІ + Л  2 
пот = ПІ + П 2 '

д) коефіцієнт абсолютної ліквідності (кабс):

ЛІ + Л  2 
ПІ + П 2 '

2. Показники оцінювання результативності:
а) рентабельність сукупного капіталу (RCK):

Rск
П
Б  ’

де П  -  прибуток до оподаткування;
б) рентабельність власного капіталу (ReK):

R„ ЧП 
ВК ’

де ЧП -  чистий прибуток;
в) рентабельність реалізованої продукції (RPn):

де

RpП =
ВП
ВР,.

ВП -  валовий прибуток;
ВРч -  чиста виручка від реалізації продукції;
г) чиста рентабельність виробництва (RB4):

(2.2.3)

(2.2.4)

(2.2.5)

(2.2.6)

(2.2.7)

(2.2.8)
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Rm  = -----, (2.2.9)
ВЧ СП

де СП -  собівартість продукції;
д) забезпечення якості продукції (Я) -  показник, який харак

теризує наявність системи менеджменту якості ISO 9001 або екві
валентних систем.

3. Показники інноваційно-інвестиційного розвитку:
а) коефіцієнт оновлення основних фондів (конов):

ОЗ
к„,=о ~п  • (2210)

де ОЗн -  вартість основних засобів, що надійшли за період;
ОЗП -  початкова вартість основних засобів на кінець періоду;
б) упровадження нових технологічних процесів (кнтп) -  пока

зує, скільки технологічних процесів зазнало суттєвих змін або 
заново впроваджені, од;

в) витрати на науково-дослідні роботи (Вндр) -  показує, скі
льки коштів підприємство витратило на проведення науково- 
дослідних робіт за період.

Соціальні показники згруповані таким чином: показники ро
звитку персоналу, показники взаємодії підприємства з громадсь
кістю.

Показники розвитку персоналу характеризують плинність 
працівників, середньомісячну заробітну плату, продуктивність 
праці. Саме від оплати праці залежить благополуччя працівників, 
їхніх сімей, суспільства і бізнесу. Показники охорони праці відо
бражають рівень застосування заходів, спрямованих на збережен
ня здоров’я і працездатності людини у процесі трудової діяльнос
ті.

Рівень витрат на освіту свідчить про підтримку професійного 
розвитку працівників, оскільки це підвищує якість робочої сили, а 
отже, і продуктивність праці.

Показники взаємодії підприємства з громадськістю характе
ризують соціальну відповідальність щодо суспільства. Це пов'я
зано з тим, що кожне підприємство здійснює вплив на суспільст
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во на території своєї діяльності, бо саме підприємства створюють 
робочі місця, виробляють товари ти послуги для населення, спла
чують податки. Вплив стає більш ефективним, якщо підприємства 
беруть участь у суспільному житті завдяки програмам підтримки 
суспільства за різними напрямами.

Розглянемо більш докладно показники соціального розвитку. 
1. Показники розвитку персоналу:
а) коефіцієнт плинності кадрів (кпл):

к  = .
СОКШП

(2.2.11)

де КЗт -  кількість працівників, що звільнилися з причин плинно
сті за період;

СОКШП -  середньооблікова кількість штатних працівників;
б) продуктивність праці (I II І):

ПП ВР
СОКШП ’

(2.2.12)

де ВР -  виручка від реалізації продукції;
в) середньомісячна заробітна плата одного працівника

(З/псер);
г) рівень витрат на охорону праці (Рво„):

Р =1 ВОП
В,ОП

СОКШП
(2.2.13)

де Воп -  обсяг фактичних витрат на заходи з охорони праці за пе
ріод;

д) рівень витрат на освіту та підвищення кваліфікації одного 
працівника (Рво):

В,ОсеР  =

ВО СОКШП ’

(2.2.14)

де Воп -  обсяг фактичних витрат на підготовку і перепідготовку 
кадрів у розрахунку на одного працівника за період;

2. Показники взаємодії з громадськістю:
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а) взаємодія з органами влади (ВЗов) -  кількість угод підпри
ємства про співпрацю з органами влади стосовно соціально - 
економічного розвитку території;

б) взаємодія з некомерційними організаціями (ВЗнк) -  кіль
кість угод підприємства про співпрацю з некомерційними органі
заціями щодо розв’язання важливих питань для суспільства;

в) участь у формуванні державної політики (ДП) -  інформа
ція про участь підприємства, яка має вплив на прийняття важли
вих рішень у роботі асоціацій, рад, комісій і т.п.

г) інвестиції в суспільство (ІНс) -  обсяг добровільних витрат 
для суспільного блага;

д) витрати на утримання об’єктів житлово-комунального і 
соціального призначення (Вжкс) -  сумарний обсяг витрат підпри
ємства на утримання об’єктів житлово-комунального і соціально
го призначення.

Запропонована система дозволяє проаналізувати основні по
казники інвестиційної привабливості підприємства. Більш того, 
ця система є максимально наближеною до системи Глобальної 
ініціативи зі звітування, яка сьогодні де-факто є стандартом у ви
значенні рамкових умов підготовки та показників нефінансової 
звітності. Можливості використання запропонованої системи по
казників інвестиційної привабливості у динаміці ми розглянемо у 
наступному розділі.

2.3. Механізм забезпечення інвестиційної привабливості 
підприємств

Збільшення обсягів та оптимізація структури інвестицій мо
жливі лише за умов підвищення привабливості середовища та 
створення відповідного механізму взаємодії учасників інвести
ційного процесу: інвесторів, держави, органів місцевих властей, 
керівників підприємств [26]. Інвестиції потрібно здійснювати не 
будь-якою ціною, а лише з виважених позицій. В зв’язку з цим 
набуває актуальності проблема розробки дієвого механізму фор-
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