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ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА  
ЯК ЕКОНОМІЧНЕ ПОНЯТТЯ

INVESTMENT ATTRACTION OF THE ENTERPRISE  
AS AN ECONOMIC CONCEPT

Стаття присвячена аналізу підходів до визначення інвестиційної привабливості підприємства 
як одного з найбільш важливих економічних понять. Вибір такої теми дослідження пояснюється 
наявністю досить різних позицій щодо змісту інвестиційної привабливості, а також необхідністю 
уточнення значення цього терміна. Порівняння підходів до визначення інвестиційної привабли-
вості здійснювалось на основі використання морфологічного аналізу, що передбачає виявлення 
ключових слів та встановлення найбільш суттєвих ознак інвестиційної привабливості, що виділя-
ються авторами наукових публікацій. За результатами аналізу сформульовано авторське визна-
чення інвестиційної привабливості підприємства. Крім того, проаналізовано зв’язок інвестицій-
ної привабливості з такими спорідненими поняттями, як «інвестиційний клімат» та «інвестиційна 
активність», а також встановлено найбільш суттєві розбіжності між згаданими економічними 
категоріями.

Ключові слова: інвестиційна привабливість підприємства, інвестиційний клімат, інвестиційна 
активність, підходи до визначення інвестиційної привабливості підприємства.

Статья посвящена анализу подходов к определению инвестиционной привлекательности 
предприятия как одного из наиболее важных экономических понятий. Выбор такой темы иссле-
дования объясняется наличием достаточно различных позиций касательно содержания инвести-
ционной привлекательности, а также необходимостью уточнения значения этого термина. Срав-
нение подходов к определению инвестиционной привлекательности осуществлялось на основе 
использования морфологического анализа, который предусматривает выявление ключевых слов 
и установление наиболее существенных признаков инвестиционной привлекательности, выделя-
емых авторами научных публикаций. По результатам анализа сформулировано авторское опре-
деление инвестиционной привлекательности предприятия. Кроме того, проанализирована связь 
инвестиционной привлекательности с такими родственными понятиями, как «инвестиционный 
климат» и «инвестиционная активность», а также установлены наиболее существенные расхожде-
ния между упомянутыми экономическими категориями.

Ключевые слова: инвестиционная привлекательность предприятия, инвестиционный климат, 
инвестиционная активность, подходы к определению инвестиционной привлекательности пред-
приятия.
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The article is devoted to the analysis of approaches to the enterprise investment attractiveness deter-
mining. The enterprise investment attractiveness appears as a subject of many theoretical papers and 
we know it as one of the most important economic concepts. The paper topic choice can be explained 
by the presence of the different points of view concerning the investment attractiveness essence.as an 
economic term. Comparison of approaches to the definition of investment attractiveness is based on 
the use of morphological analysis in the paper. Morphological analysis involves the keywords identifica-
tion for each investment attractiveness definition. Also the attributes of that concept was revealed and 
analyzed in the paper. As a result we presented own approach to define investment attractiveness of 
the enterprise. Also in the paper is presented important conclusions based on comparison investment 
attractiveness and such well-known concepts as investment climate and investment activity. According 
to the results of the analysis of the definitions of the term “investment climate” it is confirmed that it is 
used mainly to characterize the conditions of investment in the territory of a particular region or state as 
a whole. At the same time, the presence of investment-friendly enterprises is one of the most important 
conditions for the formation and improvement of the investment climate. In the paper is substantiated 
the point of view that the concept of investment activity should be used only to characterize the intensity 
of investment activity of investors as key actors in the investment process. Also we realized that the con-
nection of all the considered concepts is manifested in the fact that their economic content reflects the 
functions of the subjects of the investment process, which include enterprises in need of investment, 
state authorities and other economic subjects.

Key words: investment attractiveness of an enterprise, investment climate, investment activity, 
approaches to determining the investment attractiveness of an enterprise.

Постановка проблеми. Трансформаційні 
процеси, що характерні для економічних сис-
тем різного рівня, не лише обумовлюють зрос-
тання або зниження наукового інтересу до тео-
ретичних аспектів та практичних особливостей 
застосування тих чи інших економічних мето-
дів, але й іноді спричиняють появу нових під-
ходів до визначення економічних понять. Так, 
за умов планової економіки поняття «інвести-
ційна привабливість підприємства» не набуло 
поширення на пострадянському просторі, бо 
головним суб’єктом економічної діяльності та 
соціальної активності визнавалась виключно 
держава, а приватна власність та приватні 
інвестиції трактувались як атрибут ринкової 
економіки.

Однак на початку 90-х років ХХ ст. ситуація 
докорінно змінилась, адже концентрація капі-
талу привела до появи значних інвесторів, що 
особливо проявилось у реальному секторі еко-
номіки країни (варто відзначити, що фондовий 
ринок нашої країни досі вважається нерозви-
неним). Пожвавлення інвестиційної активності 
обумовило зростання наукового інтересу до 
визначення та уточнення змісту такого поняття, 
як «інвестиційна привабливість підприємства». 
Аналіз актуальних публікацій вказує на те, 
що досить значна кількість науковців у своїх 
роботах приділяє увагу обґрунтуванню підхо-
дів до визначення інвестиційної привабливості 
підприємства, але має місце неузгодженість 
позицій вчених щодо змісту згаданого терміна. 
Задля систематизації визначень інвестиційної 
привабливості підприємства та формулювання 
власного підходу до змісту цього поняття необ-
хідно перш за все навести відповідні позиції 
вітчизняних та зарубіжних вчених з подаль-

шим проведенням концептуального аналізу та 
обґрунтуванням власної позиції щодо цього.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Серед дослідників, які так чи інакше визначали 
інвестиційну привабливість підприємства, варто 
відзначити таких, як І.О. Бланк, О.В. Бражко, 
А.Г. Загородній, Т.І. Костюк, В.М. Хобта. Їх 
точки зору доцільно представити в табличному 
вигляді (табл. 1).

Метою статті є уточнення поняття «інвести-
ційна привабливість підприємства» за резуль-
татами аналізу основних підходів до його 
визначення.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Враховуючи сформульовану вище мету напи-
сання статті, вважаємо необхідним класифі-
кувати наведені визначення з використанням 
ключових слів та їх основних ознак з подаль-
шим аналізом отриманих результатів. За 
даними таблиці можна зробити висновок, що 
значна кількість авторів у своїх визначеннях 
передбачає кількісне визначення інвестиційної 
привабливості підприємств, вважаючи її показ-
ником або сукупністю показників. Однак існу-
ють також інші варіанти (табл. 2).

За результатами групування визначень 
інвестиційної привабливості підприємства 
можна відзначити, що іноді автори передбача-
ють або припускають застосування інтеграль-
ного оцінювання для визначення інвестиційної 
привабливості підприємства. З іншого боку, 
переважна більшість так чи інакше розгля-
дає інвестиційну привабливість як сукупність 
характеристик, умов, можливостей, перспек-
тив інвестування.

Цікавим є той факт, що за поєднання пере-
лічених умов має місце визначення єдиного 
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інтегрального критерія доцільності здійснення 
інвестицій. Таким чином, ті автори, що вважа-
ють інвестиційну привабливість критерієм здій-
снення доцільності інвестицій, прагнуть полег-
шити процес прийняття інвестором рішення 
про доцільність інвестування через узагаль-
нення важливої для нього інформації.

Натомість існує дещо інший підхід, за якого 
інвестиційна привабливість визначається інвес-
тором на основі комплексного оцінювання 
діяльності підприємства, насамперед його 
фінансового стану. Причому В.М. Хобта при-
пускає застосування інтегральної оцінки навіть 
тоді, коли про оцінювання переваг (або недо-

ліків) інвестування не йдеться. Очевидно, що в 
такому разі визначення інтегрального показ-
ника інвестиційної привабливості пов’язане 
з обробленням значного обсягу даних з ура-
хуванням також тих факторів діяльності під-
приємства що не є суттєвими для кожного 
конкретного інвестора. Фактично йдеться про 
застосування методів економічної діагностики 
для обґрунтування управлінських рішень у 
сфері інвестиційної діяльності.

Також цікавою є точка зору М.Н. Крейні-
ної, за якої інвестиційна привабливість визна-
чається рівнем задоволення потреб інвестора. 
Однак знову ж таки складність чіткого вста-

Таблиця 1
Визначення поняття «інвестиційна привабливість підприємства»

№ Автор Визначення
1 О.А. Андраш Показник, який характеризує можливість генерування максимального 

прибутку внаслідок інвестиційного впливу на нього [1].
2 І.О. Бланк Узагальнююча характеристика переваг і недоліків інвестування окремих 

напрямів та об’єктів з позиції конкретного інвестора [2, с. 59].
3 О.В. Бражко Інтегральна характеристика, достатня соціально-економічна, 

організаційно-правова, морально-психологічна й суспільно-політична 
зацікавленість суб’єкта інвестиційної діяльності у вкладанні своїх коштів 
у той чи інший об’єкт [3, с. 18].

4 С.О. Гуткевич Узагальнююча характеристика переваг та недоліків інвестування 
окремих напрямів та об’єктів з позиції конкретного інвестора [4].

5 А.Г. Загородній Сукупність характеристик його виробничої, комерційної, фінансової, 
управлінської діяльності та особливостей інвестиційного клімату, що 
свідчать про доцільність здійснення інвестицій в нього [5, с. 358].

6 Т.І. Костюк Складне економічне поняття, яке має системний характер, що виявляється 
в комплексі правил та умов вкладання інвестиційних ресурсів у той чи 
інший об’єкт у визначений час [6, с. 50].

7 М.Н. Крейніна Рівень задоволення фінансових, виробничих, організаційних та інших 
вимог чи інтересів інвестора щодо конкретного підприємства, яке 
може визначатися чи оцінюватися значеннями відповідних показників, 
зокрема інтегрального оцінювання [7].

8 І.В. Нападовська Системна сукупність перспективних можливостей вкладення коштів 
задля отримання економічних вигід у майбутньому як наслідок 
результатів минулої господарської діяльності потенційного об’єкта 
інвестування, суб’єктивно оцінюваної інвестором [8, с. 57].

9 П.Т. Саблук, 
М.І. Кісіль, 
М.Ю. Коденська

Визначається інтегральною сукупністю критеріїв дієвості умов 
інвестування, які забезпечують особистий інтерес інвесторів до 
вкладення капіталу задля його примноження або отримання соціального 
ефекту [9].

10 А.В. Пилитяк Інтегральна характеристика окремих підприємств як об’єктів майбутнього 
інвестування з позиції перспективності розвитку виробництва й обсягів 
збуту продукції, ефективності використання активів, їх ліквідності, стану 
платоспроможності та фінансової стійкості [10, с. 83].

11 В.М. Хобта Інтегральна характеристика підприємства щодо наявного стану, 
можливостей розвитку, обсягів та перспектив отримання й розподілу 
прибутку, ліквідності, платоспроможності, фінансової стійкості 
підприємства, ділової активності та рентабельності [11].

12 Д.М. Черваньов Сукупність показників його фінансово-економічного стану, на основі 
аналізу яких потенційний інвестор може прийняти управлінське рішення 
щодо доцільності вкладення вільних коштів у розвиток цього підприємства 
без значного ризику їх втрати або неотримання очікуваного доходу на 
інвестований капітал [12].
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новлення таких потреб ускладнює визначення 
інвестиційної привабливості суб’єктів господа-
рювання.

Стосовно підходу О.А. Андраш, (за якого 
інвестиційна привабливість підприємства 
визначається його можливістю генерувати 
прибуток) можна сказати, що превагами 
такого визначення є конкретність та зрозумі-
лість критеріїв інвестиційної привабливості. 
Однак ця позиція не враховує таких чинників 
формування інвестиційної привабливості, як 
ризикованість інвестицій, характер продукції 
підприємства, насиченість ринку, географічні 
фактори.

Підсумовуючи викладене вище, можемо 
сформулювати такі висновки щодо розуміння 
дослідниками сутності категорії інвестиційної 
привабливості підприємства.

1) Визначаючи інвестиційну привабливість, 
дослідники наводять схожі за змістом визна-
чення, що загалом відображають зміст еконо-
мічної категорії, про яку йдеться. При цьому 
більшість учених поділяє думку про те, що 
інвестиційна привабливість відображає пере-
ваги, недоліки, характеристики або умови 
інвестування з урахуванням потреб, інтересів 
та можливостей інвестора.

2) Автори визначень дотримуються погля-
дів щодо необхідності застосування крите-
ріїв визначення інвестиційної привабливості 
підприємства. За одного з підходів критерій 
є інтегральним показником, що дає змогу 
інвестору отримати узагальнене уявлення про 

перспективи інвестування, за іншого – визна-
чення інвестиційної привабливості необхідно 
проводити комплексно з розрахунком показ-
ників фінансового стану підприємства та 
інших коефіцієнтів, що характеризують його 
діяльність.

3) Деякі дослідники дотримуються досить 
оригінальних поглядів на сутність інвестиційної 
привабливості, але ці погляди, на нашу думку, 
потребують конкретизації.

За результатами проведеного аналізу наве-
демо власне визначення інвестиційної при-
вабливості підприємства. Отже, інвестиційна 
привабливість підприємства – це комплексна 
характеристика підприємства, що має такі сут-
тєві ознаки:

– залежить від конкретних умов здійснення 
інвестицій;

– визначається з урахуванням інтересів 
інвесторів та перспектив розвитку підприємства;

– може бути розрахована шляхом інте-
грального показника на основі узагальнення 
кількісних та якісних факторів, що впливають 
на діяльність підприємства.

На нашу думку, наведене визначення най-
більш повно відображає зміст інвестиційної 
привабливості як економічної категорії, бо 
поєднує суттєві риси всіх розглянутих раніше 
підходів до тлумачення цього терміна.

Далі доцільно розглянути зміст суміжних 
категорій, до яких належать інвестиційний клі-
мат, інвестиційна активність та інвестиційний 
потенціал.

Таблиця 2
Аналіз підходів до визначення інвестиційної привабливості підприємства

Автор Ключове слово або вираз
Додаткові ознаки

Інт ІП ФС ФН ІК
І.О. Бланк Характеристика переваг і недоліків умов 

або доцільності інвестуванняС.О. Гуткевич
О.В. Бражко +
А.Г. Загородній +
І.В. Нападовська +
П.Т. Саблук та інші 
автори +

Т.І. Костюк
В.М. Хобта Інтегральна характеристика підприємства + +
Д.М. Черваньов +
А.В. Пилитяк +

М.Н. Крейніна Рівень задоволення потреб або інтересів 
інвестора +

О.А. Андраш Показник, що характеризує можливість 
генерування максимального прибутку +

Умовні позначення: Інт – передбачається інтегральна оцінка інвестиційної привабливості; ІП – у той чи інший 
спосіб враховано інвестиційний потенціал; ФС – показники фінансового стану підприємства використову-
ються для визначення його інвестиційної привабливості; ФН – врахування формалізованих та неформалі-
зованих чинників інвестиційної привабливості підприємства; ІК – врахування інвестиційного клімату як чин-
ника інвестиційної привабливості
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Як правило, термін «інвестиційний клімат» 
не використовується для характеристики під-
приємств, а застосовується для позначення 
умов інвестиційної діяльності в межах терито-
ріальних утворень, тобто певних регіонів або 
країни загалом.

У широкому розумінні інвестиційний клімат 
є сукупністю політичних, соціально-економіч-
них, фінансових, соціально-культурних, органі-
заційно-правових та географічних факторів, які 
притаманні певній країні та визначають її при-
вабливість для іноземного інвестора.

Отже, інвестиційний клімат – це комплекс 
умов, правил та принципів здійснення інвес-
тиційної діяльності, що поширюються на всіх 
інвестиційних суб’єктів, що діють на певній 
території. Однак у сучасних реаліях здійснення 
діяльності підприємства не закріплене за пев-
ною територією та може змінювати власну 
локацію в разі погіршення умов функціону-
вання, через що поняття «інвестиційний клімат» 
частіше застосовують для характеристики регі-
онів, а не підприємств.

В економічній літературі існують різні під-
ходи до визначення інвестиційного клімату 
регіону. Наприклад, у роботах В.Ф. Грицайчука 
і В.П. Попкова зазначено, що інвестиційний клі-
мат – це середовище, в якому протікають інвес-
тиційні процеси. Він формується під впливом 
взаємопов’язаного комплексу законодавчо-
нормативних, організаційно-економічних, 
соціально-політичних та інших факторів, які 
визначають умови інвестиційної діяльності в 
окремій країні, регіоні, місті [13; 14]. На думку 
А.А. Пересади, під інвестиційним кліматом 
варто розуміти сукупність політичних, право-
вих, економічних та соціальних умов, що забез-
печують інвестиційну діяльність вітчизняних та 
закордонних інвесторів [15]. В.М. Головатюк 
стверджує, що інвестиційний клімат – це сукуп-
ність факторів регіональної дії, що визначають 
можливості компаній та формують у них сти-
мули для здійснення продуктивних інвестицій, 
створення робочих місць та розширення своєї 
діяльності [16, с. 2]. Б.А. Карпінський визначає 
інвестиційний клімат як внутрішню атмосферу 
(енергетику), яка сформована на конкретній 
території та впливає на позицію інвестора щодо 
прийняття рішення стосовно інвестування 
об’єктів цієї території [17].

Наведені визначення мають суттєву спільну 
рису: інвестиційний клімат розглядається у 
роботах згаданих авторів як умова або мож-
ливість здійснення інвестиційної діяльності на 
рівні регіону або держави. Отже, формування 
сприятливого інвестиційного клімату є одним 
з найважливіших завдань розвитку окремих 
регіонів або держави загалом. З іншого боку, 

відсутність інвестиційно привабливих підпри-
ємств на території регіону або держави зводить 
нанівець зусилля щодо формування інвестицій-
ного клімату, бо в такому разі інвестори мати-
муть сприятливі умови для інвестування, але 
будуть позбавлені об’єктів вкладення коштів.

Іншими словами, успішне формування 
інвестиційного клімату на рівні регіону або 
держави має доповнюватись успішною діяль-
ністю підприємств щодо підвищення власної 
інвестиційної привабливості, що забезпечить 
розвиток суб’єктів господарювання на заса-
дах залучення та ефективного використання 
коштів інвесторів.

Однак інвестори як основні суб’єкти інвес-
тиційної діяльності також беруть активну 
участь у процесі розвитку підприємств, а їх 
діяльність позначається терміном «інвести-
ційна активність». Щодо сутності цього поняття 
також не існує узгодженості позицій авторів 
наукових робіт.

Деякі дослідники вважають інвестиційну 
активність результатом інвестиційної діяль-
ності. Наприклад, Л.М. Салімов стверджує, 
що «інвестиційна активність у широкому сенсі 
є фактичним результатом складної динаміч-
ної взаємодії, з одного боку, можливостей 
інвестування, а з іншого – рівня ймовірності 
досягнення заданої кінцевої мети інвестицій-
ної діяльності» [18, с. 87]. І.А. Мостовщикова 
та І.А. Соловйова переконані в тому, що інвес-
тиційна активність – це якийсь вимірний 
результат інвестиційної діяльності об’єкта, що 
відображає реалізацію його потенційних мож-
ливостей за наявних ризиків [19, с. 61]. Таким 
чином, означені дослідники вважають інвести-
ційну активність критерієм ефективності інвес-
тиційної діяльності. Ю.А. Малахова наголошує 
на тому, що інвестиційна активність характери-
зує обсяги й темпи інвестиційної діяльності під-
приємства для підвищення рівня ефективності 
основної діяльності підприємства [20, с. 56].

Альтернативний підхід до визначення інвес-
тиційної активності полягає в тому, щоби вва-
жати інвестиційну активність не результатом, а 
певною характеристикою інвестиційної діяль-
ності. Так, Т.П. Левченко та О.В. Єпанєшнікова 
вважають, що інвестиційна активність – це акти-
візація інвестиційної діяльності, яка характери-
зується здатністю об’єкта інвестування відпо-
відати економічним потребам суспільства [21].

Перший з розглянутих підходів до визна-
чення інвестиційної активності, на нашу думку, 
не є досить обґрунтованим, оскільки для харак-
теристики результатів інвестиційної діяль-
ності підприємства запропоновано цілу низку 
показників: від обсягів інвестицій та грошових 
потоків щодо інвестиційної діяльності до всім 
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відомим показникам економічної ефектив-
ності інвестиційних проектів. Отже, віднесення 
інвестиційної активності до критеріїв інвес-
тиційної діяльності підприємства позбавлене 
конкретики.

Віднесення інвестиційної активності до 
ознак інвестиційної діяльності фактично озна-
чає її ототожнення з ефективністю, доціль-
ністю, цілеспрямованістю та іншими ознаками 
інвестиційної діяльності, що також пов’язане із 
суттєвими протиріччями в процесі розуміння 
сутності інвестиційної активності.

На нашу думку, інвестиційна активність 
характеризує не інвестиційну діяльність як таку, 
а саме інтенсивність цієї діяльності, яка здій-
снюється конкретним інвестором як суб’єктом 
інвестиційного процесу й відображає його 
прагнення вкладати кошти в інвестиційні про-
екти. Іншими словами, інвестиційна активність, 
на відміну від діяльності, відображає зусилля 
інвестора щодо реалізації інвестиційних мож-
ливостей з урахуванням інвестиційного клімату 
регіону та наявності інвестиційно привабливих 
підприємств.

При цьому інвестиційна активність харак-
теризує саме процес, а не результат інвес-
тування (для характеристики результату є 
поняття ефекту та ефективності інвестицій) й 
може вимірюватись як обсягами інвестицій, так 
й іншими показниками (кількістю проектів, що 
реалізуються інвестором одночасно в певний 
період часу, успішною участю інвестора в тен-
дерних торгах, освоєнням нових ринків, ініцію-
ванням нових видів діяльності тощо).

Варто відзначити, що деякі дослідники 
пов’язують інвестиційну активність з можли-
востями залучення інвестицій у власний роз-
виток економічних суб’єктів на різних рівнях 
економіки. У цьому разі йдеться не про актив-
ність інвесторів, а про активність підприємств 
або регіонів, що потребують інвестицій. Напри-
клад, на думку Є.О. Казакевича, інвестиційна 
активність – це сукупність власних фінансових 
можливостей щодо залучення зовнішніх фінан-
сових ресурсів [22]. Згідно з І.В. Гришиною, 
інвестиційна активність – це розвиток та інтен-
сивність інвестиційної діяльності на підприєм-
стві, що характеризується обсягом і темпами 
залучення інвестицій в основний капітал підпри-
ємства [23, с. 7]. Наведений вище підхід вида-
ється логічним, адже не лише інвестори, але й 
підприємства докладають зусиль для інтенси-
фікації інвестиційних процесів. Однак з позиції 
теорії інвестиційного аналізу суб’єктами інвес-
тиційного процесу є саме інвестори, тоді як під-
приємства, що потребують інвестицій, умовно 
можуть розглядатись як об’єкти (особливо 
тоді, коли йдеться про придбання контрольних 

пакетів акцій у процесі здійснення фінансових 
інвестицій). Крім того, залучення інвестицій для 
підприємств є не процесом, а результатом під-
вищення власної інвестиційної привабливості.

Таким чином, є підстави вважати, що інвес-
тиційна активність характеризує саме інвесто-
рів, а не підприємства, що потребують інвес-
тицій, або інші потенційні об’єкти вкладення 
інвестиційних коштів. Отже, вживаючи вислів 
«інвестиційна активність», матимемо на увазі 
інвестиційну активність інвестора, що, на нашу 
думку, цілком відповідає змісту й призначенню 
означеного терміна.

За результатами аналізу змісту інвестицій-
ної привабливості підприємства, інвестицій-
ного клімату (переважно регіону або держави 
загалом) та інвестиційної активності (інвес-
тора) можна дійти важливого висновку про те, 
що кожна з перелічених категорій узагальнено 
відображає роль, значення й основні функції 
економічних суб’єктів, що задіяні в інвестицій-
ному процесі. Проаналізуємо це твердження 
детальніше.

1) Інвестиційна привабливість підприєм-
ства фактично є комплексною характерис-
тикою підприємства, що потребує інвестицій 
для забезпечення власного розвитку, тому 
для потенційних інвесторів виступає об’єктом 
інвестування. Отже, головним завданням під-
приємства є підвищення власної інвестицій-
ної привабливості для залучення інвестицій 
та посилення власних позицій вже як суб’єкта 
інвестиційної діяльності.

2) Інвестиційний клімат – це сукупність умов 
для здійснення інвестиційної діяльності в межах 
регіону або держави. Інвестиційний клімат 
формується за безпосередньої участі органів 
місцевого самоврядування, а його покращення 
вважається однією з найважливіших умов регі-
онального розвитку.

3) Інвестиційна активність характеризує 
зусилля інвестора, пов’язані зі здійсненням 
інвестицій, та вимірюється залежно від інтен-
сивності їх здійснення впродовж певного пері-
оду часу.

Інвестиційна активність дає змогу отримати 
уявлення про масштаби здійснення інвестицій, 
відображаючи процес, а не результат вкла-
дення коштів. Інвестиційна активність вказує на 
головне завдання інвестора в інвестиційному 
процесі, а саме нарощування обсягів інвесту-
вання коштів (рис. 1).

Висновки з проведеного дослідження. 
З огляду на дослідження можна зробити такі 
висновки.

1) Досить поширеним є уявлення про інвес-
тиційну привабливість підприємства як про 
характеристику переваг і недоліків умов або 
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доцільності інвестування. За результатами 
уточнення цього підходу сформульоване 
визначення інвестиційної привабливості як 
комплексної характеристики підприємства що 
має такі суттєві ознаки, як залежність від кон-
кретних умов здійснення інвестицій; визна-
чення з врахуванням інтересів інвесторів та 
перспектив розвитку підприємства; можли-
вість розрахування шляхом інтегрального 
показника на основі узагальнення кількісних та 
якісних факторів, що впливають на діяльність 
підприємства.

2) За результатами аналізу визначень тер-
міна «інвестиційний клімат» підтверджено, що 
він використовується переважно для характе-
ристики умов здійснення інвестицій на терито-

рії певного регіону або держави загалом. При 
цьому наявність інвестиційно привабливих 
підприємств є однією з найважливіших умов 
формування та покращення інвестиційного 
клімату.

3) Обґрунтовано точку зору, за якої поняття 
інвестиційної активності доцільно використо-
вувати лише для характеристики інтенсивності 
інвестиційної діяльності інвесторів як ключових 
суб’єктів інвестиційного процесу.

4) Встановлено, що зв’язок усіх розглянутих 
понять проявляється в тому, що їх економічний 
зміст відображає функції суб’єктів інвестицій-
ного процесу, до яких належать підприємства, 
що потребують інвестицій, органи державної 
влади та місцевого самоврядування, інвестори.
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