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В  роботі  розглянуті  теоретичні  підходи  до  визначення  сутності

інвестиційної  привабливості  підприємства,  методичні  аспекти  управління

інвестиційною привабливістю суб’єкта господарювання,  досліджені тенденцій

інвестиційної діяльності в економіці України; проведено оцінку інвестиційної

привабливості  машинобудівного  підприємства;  вдосконалено  методику

оцінювання інвестиційної привабливості з урахування сукупності її внутрішніх

складових та  їх  впливу на загальний рівень привабливості  підприємства  для

інвесторів;  побудовано  модель  залежності  між  рівнем  інвестиційної

привабливості  підприємства  та  рівнем  сприятливості  зовнішнього

інвестиційного  клімату;  запропоновану  матрицю  управління  інвестиційною

привабливістю  підприємства,  яка  сприятиме  підвищенню  якості  прийнятих

управлінських  рішень  в  сфері  управління  інвестиційною  привабливістю

підприємства.

Ключові  слова: інвестиційна  привабливість,  інвестиційний  клімат,

управління інвестиційною привабливістю

In work theoretical approaches to definition of essence of investment appeal of

the  enterprise,  methodical  aspects  of  management  by  investment  appeal  of  the

enterprise are considered, tendencies of investment activity in economy of Ukraine

are  investigated;  an  assessment  of  the  investment  attractiveness  of  the  machine-

building  enterprise  was  carried  out;  improved  the  methodology  for  assessing

investment attractiveness, taking into account the totality of its internal components

and their impact on the overall level of the company's attractiveness to investors; a

model  is  constructed  for  the  relationship  between  the  level  of  investment

attractiveness of the enterprise and the level of favorable external investment climate;

The  management  matrix  of  the  company's  investment  attractiveness  is  proposed,

which will contribute to improving the quality of management decisions taken in the

sphere of managing the company's investment attractiveness.

Keywords:  investment  attractiveness,  investment  climate,  management  of

investment attractiveness


