
Інвестиції: практика та досвід № 4/201622

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Розвиток кризових явищ у сучасній економіці Укра!

їни характеризується загостренням. Знижуються темпи

економічного розвитку, зростає безробіття, відбуваєть!

ся зменшення державних соціальних гарантій та ви!

датків. У цих умовах, важливим стає формування мето!

дичних основ подолання кризового стану в окремих

господарських структурах. Це пояснюється тим, що ви!

рішення існуючих проблем значною мірою залежить від

стану господарських систем, з яких і складається націо!

нальна економіка. Виходячи з цього, питання антикри!

зового управління господарськими структурами, набу!

ває все більшої актуальності в напрямі зростання рівня

інвестиційної привабливості підприємств та безперерв!

ного розвитку її ключових характеристик.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є: запропонувати процеси і процедури

в системі управління розвитком інвестиційної приваб!

ливості господарських підприємств та їх систематичне

здійснення в фінансово!економічній сфері. Означені пе!

ретворення втілити через інструменти адаптації, моні!

торингу та діагностування існуючих невідповідностей,

а також процедури управління ризиками та прогнозу!

вання розвитку підприємства. Все це має забезпечува!

ти стійке покращення ключових характеристик вироб!

ничо!господарської діяльності підприємств, створюю!

чи умови для ефективного вкладення інвестиційних ре!

сурсів учасниками ринку.
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У статті представлено фінансово�економічні перетворення системи управління розвитком

інвестиційної привабливості підприємств, які складаються з набору чинників та процедур, які у

підсумку забезпечують нарощування рівня привабливості підприємства для інвесторів.

The article presents the financial and economic transformation of the management of the

investment attractiveness of business enterprises, which consists of a set of factors and procedures

that ultimately provide capacity of attractiveness for investors.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженню питань формування та розвитку

інвестиційної привабливості підприємств присвячено

праці таких вчених, як І. Бланк, А. Домадаран, В. Хоб!

та, Л. Батченко, Г. Козаченко, В. Геєць, О. Амоша, О. По!

важний, У. Шарп, О. Шубін, В. Пономаренко, В. Гринь!

ова. Вагомий внесок в наукове обгрунтування процесів

управління інвестиційною привабливістю підприємств

зроблено вченими економістами В. Андрійчуком, В. Ба!

гачовим, М. Демяненком, Ю. Лупенком, П. Макаренком,

В. Месель!Веселяком, В. Ткаченко, М. Федоровим.

Але сьогодення висуває в даному напрямі дослід!

ження нові проблеми, важливість вирішення яких пов'я!

зана з розвитком глобалізації і міжнародної інтеграції,

членством України у Світовій організації торгівлі.

ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Сучасна наукова думка виходить з того, що саме

інвестиції є джерелом розвитку та основою реалізації

будь!яких новацій на підприємстві як у сфері управлін!

ня нематеріальними (організаційна структура, кадри,

маркетингове середовище), так і матеріальними (ресур!

си, фінанси, основні фонди) об'єктами. Незважаючи на

достатню опрацьованість означеного питання в науковій

літературі, наявна значна кількість прогалин та неузгод!

женостей навіть в теоретичному визначенні базових

питань. З цього цілком природно випливає неузгод!

женість та розмитість методичного забезпечення та
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практики інвестиційного менеджменту в корпоративно!

му секторі. Виходячи з цього, досить логічним є прове!

дення теоретичного дослідження у галузі управління

інвестиційною привабливістю підприємств, що поляга!

тиме у визначенні базових питань, їх взаємозв'язку та

логіки ієрархічної підпорядкованості.

Інвестиційна привабливість як об'єкт управління є

досить складним утворенням, що потребує застосуван!

ня комплексного впливу з використання системи інстру!

ментів, алгоритмів та процедур.

Весь спектр заходів, спрямованих на забезпечення

розвитку підприємства, є, з одного боку, джерелом фор!

мування інвестиційної привабливості підприємства та, з

іншого боку, грунтується на тому, що підприємство

здійснило комплекс підготовчих процедур та вже досяг!

ло певного рівня привабливості для інвестора. Так чи іна!

кше, головним результатом аналізованого комплексу

заходів є зростання масштабів господарської діяльності.

Реалізація процедур перетворення входів системи

управління інвестиційною привабливістю господарських

підприємств дозволяє отримати наступні результати:

зниження витрат та забезпечення умов для подальшо!

го зростання, формування сприятливого середовища

для залучення інвестиційних коштів; максимізація гро!

шових потоків на вкладений капітал. Означені резуль!

тати дозволяють забезпечувати ефективний розвиток

підприємства та задовольняти вимоги усіх зацікавлених

сторін.

Розвиток інвестиційної привабливості господарсь!

ких підприємств потребує застосування комплексного

управлінського впливу на її ключові характеристики в

напрямку створення додаткових конкурентних переваг,

що дозволять ефективно протистояти іншим підприєм!

ствам!реципієнтам в боротьбі за отримання інвестицій!

них ресурсів.

Джерелами означених конкурентних переваг є сис!

темні фінансово!економічні перетворення. Здійснення

означених перетворень грунтується на систематичній

роботі в напрямі пошуку резервів та можливостей під!

вищення спроможностей господарської системи

підприємства генерувати грошові потоки на вкладений

капітал.

На рисунку 1. представлено схему фінансово!

економічних перетворень системи управління роз!

витком інвестиційної привабливості господарських

підприємств, який складається з набору чинників

та процедур, які у підсумку забезпечують нарощу!

вання рівня привабливості підприємства для інве!

сторів.

Реалізація фінансово!економічних перетворень

на підприємстві передбачає його вихід на нові ринки

капіталу, які дозволять розширити наявний спектр

потенційних інвесторів. Іншим важливим чинником є

також збереження існуючої бази інвестиційних над!

ходжень на основі максимізації реінвестицій, тобто

забезпечення максимальної лояльності існуючих зас!
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Рис. 1. Фінансово�економічні перетворення системи управління розвитком інвестиційної
привабливості підприємств

Джерело: розроблено автором.
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новників (акціонерів) шляхом формування впевне!

ності у необхідності вкладання отриманого прибутку

в потенціал подальшого зростання капіталізації

підприємства.

Окремої уваги заслуговує процедура моніторингу

фінансової позиції підприємства, що передбачає реалі!

зацію ефективної інвестиційної тактики шляхом засто!

сування методів оперативного рефінансування. Важли!

вим є адекватне сприйняття існуючих процесів на фінан!

совому та інвестиційному ринку та недопущення виник!

нення ситуації недоотримання прибутку чи перевищен!

ня фінансових витрат. Підсумком реалізації окреслених

заходів є зростання інвестиційного потенціалу підприє!

мства, що дозволяє нарощувати масштаби інвестицій!

ної діяльності та стимулювати подальший розвиток гос!

подарської структури.

Заслуговують також на увагу потреба ефективно!

го використання товарного кредиту, на основі якого

можливо забезпечити мінімізацію витрат на форму!

вання оборотних засобів підприємства, вивільнивши

при цьому частку коштів, які можливо спрямувати на

фінансування інших інвестиційних програм. Важли!

вою умовою досягнення цього є ефективне управлін!

ня дебіторською заборгованістю та прискорення

темпів її обороту. В даному випадку мова йде про

роботу збутових підрозділів, які мають концентрува!

ти свою увагу на максимізації обсягів реалізації із

дотриманням суворої платіжної дисципліни контра!

гентами. Усе це дозволяє підвищити рівень ділової

активності та завдати позитивний вплив на поточні

значення індикаторів інвестиційної привабливості

підприємства.

Окремої уваги заслуговує процедура зростання кре!

дитоспроможності та посилення фінансової стійкості

підприємства, що має на меті створення гарантій на!

дійності вкладень інвесторів. Досягнення цього значною

мірою грунтується на забезпеченні зростання абсолют!

них та відносних результатів інвестиційної та операцій!

ної діяльності підприємства. При цьому консервативне

забезпечення кредитоспроможності має одночасно уз!

годжуватися із імперативами агресивного забезпечен!

ня розвитку та зростання масштабів господарської

діяльності підприємства.

Важливу роль також відіграє такий параметр, як ди!

відендна політика підприємства. Термін "дивідендна

політика" в принципі пов'язаний з розподілом прибутку

в акціонерних товариствах. Проте розглянуті в даному

випадку принципи і методи розподілу прибутку засто!

совуються не тільки в акціонерних товариствах, але і на

підприємствах будь!якої організаційно!правової форми.

У зв'язку з цим у фінансовому менеджменті використо!

вується ширше трактування терміну "дивідендна політи!

ка", під якою розуміють механізм формування частки

прибутку, що виплачується засновнику відповідно до

частки його внеску в загальну суму власного капіталу

підприємства. Також дивідендна політика є складовою

частиною загальної фінансової політики підприємства,

що полягає в оптимізації пропорції між споживаним при!

бутком, та прибутком що капіталізується, з метою мак!

симізації ринкової вартості підприємства. Дивідендна

політика має бути формалізованою, оприлюдненою та

її слід дотримуватися в ході підбиття фінансових під!

сумків року. Вона має містити принципи розрахунку роз!

міру дивідендів, порядок розрахунку розміру диві!

дендів, порядок підготовки рішення про виплату диві!

дендів, форми і терміни їх сплати, а також особливості

розкриття інформації.

ВИСНОВОК
Запропоновані процеси і процедури в системі уп!

равління розвитком інвестиційної привабливості гос!

подарських підприємств передбачають їх систематич!

не здійснення в фінансово!економічній сфері. Озна!

чені перетворення втілюються в задумане через

інструменти адаптації, моніторингу та діагностуван!

ня існуючих невідповідностей, а також процедури уп!

равління ризиками та прогнозування розвитку

підприємства. Все це має забезпечувати стійке покра!

щення ключових характеристик виробничо!госпо!

дарської діяльності підприємств, створюючи умови

для ефективного вкладення інвестиційних ресурсів

учасниками ринку.

 Результати дослідження процесів і процедур в сис!

темі управління розвитком інвестиційної привабливості

господарських підприємств у сучасних умовах, є теоре!

тичним підгрунтям здійснення подальших досліджень,

які слід спрямувати на встановлення методичних основ,

зокрема, на покращенні ключових характеристик вироб!

ничо!господарської діяльності.
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