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РЕФЕРАТ

В роботі розглянуті науково-теоретичні основи забезпечення інвестиційної 
привабливості промислових підприємств, досліджена сутність та 
характеристики інвестиційної привабливості як економічної категорії, вивчені
особливості підходів до забезпечення інвестиційної привабливості на 
мікрорівні; проведений аналіз економічних та фінансових передумов 
забезпечення інвестиційної привабливості машинобудівного підприємства;
проведена діагностика рівня інвестиційної привабливості суб’єкта 
господарювання; вивчений зв’язок між рівнем індикатора ділової впевненості в
промисловості та обсягами капітальних інвестицій в галузі з урахування 
припущення про затримку реагування інвестора на зміни в середовищі 
функціонування реципієнта; запропонована матрична модель формування 
стратегії забезпечення інвестиційної привабливості підприємства.

Ключові слова: інвестиційна привабливість, інноваційно-інвестиційний
розвиток.

In this work the scientific and theoretical bases of ensuring investment
attractiveness of industrial enterprises are considered, the essence and characteristics
of investment attractiveness as economic category are examined, features of
approaches to ensuring investment attractiveness at micro level are studied; the
analysis of economic and financial prerequisites for ensuring investment
attractiveness of the machine-building enterprise; Diagnostics of the level of
investment attractiveness of the subject of business; studied the relationship between
the level of the indicator of business confidence in industry and the volume of capital
investment in the industry, taking into account the assumption of delaying the
investor's response to changes in the environment of the recipient's functioning; the
matrix model of formation of the strategy of providing investment attractiveness of
the enterprise is proposed.
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