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ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 

ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ЗА ДОПОМОГОЮ SPACE- АНАЛІЗУ 
 

У статті розглянуто поняття інвестиційного потенціалу та основні підходи до його оцінки. Доведено актуальність 

розробки комплексної оцінки інвестиційного потенціалу на підприємствах. Визначено, що будь-яка оцінка в певному 

вимірі має бути комплексною і тим більше прогнозувати імовірність банкрутсвта за мірою вступу в смугу кризового 

розвитку організації. Нові форми кризових явищ породжують нові інвестиційні стратегії. 

Здійснено узагальнену порівняльну характеристику факторів інвестиційної привабливості, таких як: фінансовий, 

трудовий, споживчий, інституційний та виробнича потужність. Зазначено їх основні показники для 

характеристики кожного фактору. 

Обгрунтовано, що підвищення ефективності використання інвестиційного потенціалу підприємств можливо 

досягнути за рахунок раціональної інвестиційної політики, в якій пріоритет матимуть система державного 

регулювання й реформування структури власності. Автором було апробовано сучасний комплексний аналіз (SPACE-

аналіз) на прикладі промислового підприємства харчової промисловості. 

Доведено, що для будь-якої організації існує потенційний набір інвестиційних можливостей, які збігаються за своєю 

суттю з виробленими цілями і стратегією компанії, тобто особливості формування інвестиційного потенціалу 

підприємства значною мірою визначають ефективність інвестиційної діяльності суб’єкта господарювання. 

Ключові слова: потенціал, інвестиції, інвестиційний потенціал підприємства, інвестиційні ресурси, інвестиційна діяльність. 

 

Постановка проблеми у загальному 

вигляді. В умовах переходу до ринку перед під-

приємствами виникла необхідність та з'явилася 

можливість самостійно визначати напрямки 

своєї інвестиційної діяльності, джерела і заходи 

(засоби) досягнення поставлених цілей. Будь-яка 

економічна система характеризується її високим 

динамізмом, що вимагає від кожного суб'єкта 

господарювання швидкої реакції на зміну 

ситуацій в економіці держави, здатності корегу-

вати свої практичні кроки. Наявність у підприєм-

ства інвестиційного потенціалу дає йому 

можливість розвиватися, поступово переходячи 

від одного стабільного стану до якісно нового. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Підходи до оцінки інвестиційного потенціалу 

досліджували багато зарубіжних і вітчизняних 

учених, а саме: Е. Альтман, Є.В. Андрющак, 

І.О. Бланк, Н.Ю. Брюховецька, В.О. Василенко, 

А.Г. Грязнова, О.В. Коваленко, Л.О. Коротков, 

В.М. Марченко, Т.О. Пожуєва, А.М. Ткаченко, 

Е.А. Уткін, А.В. Череп, А.Д. Чернявський та ін. 

Аналіз джерел показав відсутність новітнього 

підходу до комплексної оцінки інвестиційного 

потенціалу. Крім того, важливим є визначення 

наукових основ поняття інвестиційного потен-

ціалу на підприємстві. Аспекти визначення сут-

ності інвестиційного потенціалу  на підпри-

ємстві висвітлили у своїх працях Біломістна І. 

І., Біломістний О. М., Бойко Д. І., Головач К. С., 

Горалько О. В., Горова К. О., Горовий Д. А., 

Крамська М. С., Лузанова М. М., Силкін О. С., 

Супрун В. О., Чернявська Т. А., Шевцова О. Й.  

Метою статті є апробація сучасного підходу 

до оцінки інвестиційного потенціалу на підпри-

ємстві. Поставлена мета обумовлює розв’язан-

ня таких завдань: вивчення теоретичних джерел 

та визначення основних критеріїв поняття інвес-

тиційного потенціалу на основі узагальнення 

результатів досліджень вчених та доповнення їх 

власними здобутками щодо економічної 

сутності інвестицій на підприємстві; розробка 

рекомендацій щодо використання сучасної 

оцінки інвестиційного потенціалу підприємства. 

Виклад основного матеріалу дослідження.  
Іванов С.В. [1], використовуючи ресурсний підхід 

до визначення, удосконалив і конкретизував по-

няття інвестиційного потенціалу – це сукупність 

ресурсів, факторів та умов для інвестування. Тоб-

то визначення відображає величину матеріальних, 

нематеріальних, фінансових та інших інвестицій-
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них ресурсів, які можуть бути використані для 

відтворення і розвитку підприємств.  

На сьогодні існують три підходи до оцінки 

інвестиційного потенціалу: ресурсний, фінансовий 

та інвестиційний (щодо можливостей до 

використання інвестицій) [2]. SPACE-аналіз ‒ один 

з комплексних методів сучасного стратегічного 

аналізу, який дозволяє оцінити привабливість 

сфери бізнесу як на мікро-, і так і на макрорівні, 

визначити конкурентоспроможність підприємства 

на ринку. В даному дослідженні здійснимо аналіз 

інвестиційного потенціалу підприємства в рамках 

комплексної оцінки його інвестиційної 

привабливості [3]. Інвестиційна привабливість 

підприємства визначається одночасним впливом 

двох груп факторів, одна з яких формує 

інвестиційний потенціал, друга ‒ інвестиційні 

ризики (табл. 1). З нашої точки зору, доцільно дати 

наступне визначення.  

Інвестиційний потенціал підприємства 

складається з ряду приватних потенціалів. 

Кожен приватний потенціал оцінюється за 

сукупністю показників, що дають його 

кількісну оцінку. 

Більшість авторів виділяють сім приватних 

потенціалів: ресурсно-сировинний, виробничий, 

споживчий, інфраструктурний, інноваційний, 

трудовий і фінансовий. Окремі автори пропону-

ють додатково розглядати інституційний, природ-

но-кліматичний і соціальний потенціали [4]. 

Для аналізу інвестиційного потенціалу 

підприємства нами були визначені на- дмуть 

основні фактори, які оцінюються за такими 

показниками (табл. 1). 

Фактор показники 

Інституційний - ступінь 

підтримки діяльності 

підприємства органами влади 

- Участь у федеральних, регіональних, галузевих програмах 

з розвитку і підтримки діяльності підприємства. 

- Виділення коштів з бюджету. 

- Законодавча підтримка. 

- Вплив представників організації на прийняття управленче- 

ських рішень регіону або галузі 

Споживчий - рівень 

конкурентоспроможності 

підприємства 

- Позиція підприємства на ринку (лідер ринку, сильна 

позиція, слабка позиція, аутсайдер ринку). 

- Конкурентоспроможність продукції. 

- Купівельна спроможність продукція 

Виробнича потужність - 

відповідність потужностей 

підприємства вимогам 

інвестора 

- Фондовіддача. 

- Коефіцієнт завантаження виробничих потужностей (від 

максимально можливого). 

- Коефіцієнт оновлення. 

- Матеріаловіддача. 

- рентабельність запасів 

Трудовий - відповідність 

трудових ресурсів 

підприємства вимогам 

інвестора 

- Продуктивність праці. 

- Сукупний фонд робочого часу на одного працівника. 

- Коефіцієнт плинності кадрів. 

- Частка виробничого персоналу в загальній чисельності 

працівників 

Фінансовий - фінансовий 

стан підприємства 

- Коефіцієнт автономії. 

- Коефіцієнт поточної ліквідності. 

- Імовірність банкрутства. 

- Коефіцієнт оборотності загального капіталу. 

- Рентабельність продажів 

Таблиця 1  Основоположні чинники інвестиційного потенціалу підприємства 

 

Для оцінки впливу даних факторів на 

інвестиційний потенціал ми використали метод 

експертних оцінок. В якості експертів залучалися 

керівники харчових підприємств. Всього в 

опитуванні взяли участь понад 50 експертів. 

Експертам пропонувалося оцінити ранг і вагу 

кожного фактора за ступеню їх впливу на 

інвестиційний потенціал. Для аналітичної 

обробки дан них використовувалася програма 

SPSS. За результатами оцінки факторів 

інвестиційного потенціалу були отримані 

наступні описові характеристики (див. табл. 2). 
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Найбільш вагомий фактор інвестиційного 

потенціалу - фінансовий потен- ціал підприємства. 

На другому місці за ступенем прояву знаходиться 

споживчий потенціал. Конкурентоспроможність і 

купівельна спроможність продукції підприємства 

мають найважливіше значення для інвестора. 

Виробнича потужність підприємства і його 

трудовий потенціал займають третє місце в 

досліджуваній групі факторів. Замикає  список 

інституційний потенціал. 

Фактор 

Середнє значення - 

До важливості 

фактора 

Середній 

ранг 

Міні-

мум 

Макси- 

мум 

Стандартне 

відхилення 

1. Інституційний потенціал 12,9286 1,71 10 23 3,22636 

2. Споживчий потенціал 22,5476 3,51 10 35 6,70712 

3. Виробнича потужність 18,5476 2,76 10 35 6,70712 

4. Трудовий потенціал 17,3333 2,58 10 30 5,87125 

5. Фінансовий потенціал 28,6276 4,43 20 40 5,98862 

Таблиця 2 Описові характеристики оцінки факторів інвестиційного потенціалу 

 

На основі розрахованих середніх значень 

експертних оцінок - факторів може бути 

запропонована наступна формула розрахунку 

індексу інвестиційного потенціалу IІП [5]:  

𝐼ІП = 0,2863 ∙ ФП + 0,2256 ∙ ПП + 0,1855 ∙ 

ПМ + 0,1733 ∙ ТП + 0,1293 ∙ ІНП, де        (1) 

𝐼ІП - індекс інвестиційного потенціалу; ФП - 

бальна оцінка фінансового потен- циала; ПП - 

бальна оцінка споживчого потенціалу; ПМ - 

бальна оцінка виробничої потужності; ТП - 

бальна оцінка трудового потенціалу; ІНП - 

бальна оцінка інституційного потенціалу. 

Для бальної оцінки інвестиційної 

привабливості з точки зору потенціалу 

підприємства ми пропонуємо використовувати 

п'ятибальну шкалу: 

- Високий потенціал (5 балів) 

підприємство здатне забезпечити високий 

дохід інвестора. У міжнародній практиці 

високим вважається дохід понад 40%. 

- Підвищений потенціал (4 балів) 

підприємство здатне забезпечити до- статочно 

високий дохід інвестора. У міжнародній 

практиці підвищеним счита- ється дохід від 

15% до 40%. 

- Cередній потенціал (3 бали)  

підприємство здатне забезпечити середній 

дохід інвестора. У міжнародній практиці 

середнім вважається дохід від 10% до 15%. 

- Знижений потенціал (2 бали)  

підприємство здатне забезпечити низький 

дохід інвестору. У міжнародній практиці 

низьким вважається дохід від 5% до 10%. 

- Незначний потенціал (1 бал) 

підприємство здатне забезпечити мінімальний 

дохід інвестора. У міжнародній практиці 

мінімальним вважається дохід менше 5%. 

Бальна оцінка інвестиційного потенціалу 

проводиться на прикладі ПАТ «Миронівський 

хлібопродукт». Кожен із запропонованих 

показників був оцінений за вищевказаною 

бальною шкалою (табл. 3). 

Фактор 

інвестиційного 

потенціалу 

Показники Значення показника 
Бальна 

оцінка 

Інституційний 

потенціал (ІНП) 

Участь у федеральних, регио- 

нальних, галузевих програм-

мах з розвитку і підтримки 

діяльності підприємства 

Підприємство бере участь у 

федеральних, регіональних, галузевих 

про грамах з розвитку і підтримки рас 

теніеводства і тваринництва 

  

4 

Виділення коштів з бюджету 
28,30% витрат підприємства 

фінансуються руется з бюджету 
3,5 

Законодавча підтримка 

Федеральні і регіональні закони, які 

підтримують діяльність сільсько- 
 

Хозтоваропроізводітелей 4,5 

Вплив представників орга- 

нізації на прийняття управлін- Керівництво організації бере участь в 

діяльності законодавчого собра- ня, 

обласної і міської думи 

 

Чеських рішень регіону або 

галузі 

 

3,5 
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  Середня бальна оцінка потенціалу 3,875 

Споживчий 

потенціал (СП) 

Позиція підприємства на ринку Стабільна середня позиція 3 

конкурентоспроможність 

продукції 
висока 4,5 

Купівельна спроможність 

продукція 
висока 4,5 

Середня бальна оцінка потенціалу 4 

Виробнича 

потужність (ВП) 

Фондовіддача, руб. 0,69 3 

Коефіцієнт завантаження 

виробничих потужностей (від 

максимально можливого),% 

<60 3,5 

Коефіцієнт оновлення 0,41 4 

Матеріаловіддача, руб. 3,83 4,5 

Рентабельність запасів,% 2,7 1,5 

Середня бальна оцінка потенціалу 3,3 

Фінансовий 

потенціал (ФП) 

Коефіцієнт автономії 0,28 3 

Коефіцієнт поточної 

ліквідності 
0,82 1,5 

Вірогідність банкрутства Висока 1,5 

Коефіцієнт оборотності 

загального ка живила 
0,47 1,5 

Рентабельність продажів 1,80% 1 

Середня бальна оцінка потенціалу 1,7 

Трудовий 

потенціал (ТП) 

Продуктивність праці, тис. Руб. 

/ Чол. 
969,9 4,5 

Сукупний фонд робочого часу 

на одного працівника, тис. 

Люд.-год 

1,8 3 

Коефіцієнт плинності кадрів 3333,00% 2 

Частка виробничого персоналу 

в загальній чисельності 

працівників,% 

99,8 5 

Середня бальна оцінка потенціалу 3,375 

Таблиця 3 Бальна оцінка показників інвестиційного потенціалу ПАТ «Миронівський 

хлібопродукт» в 2018 р 

Висновки. Отже, найбільший вплив на 

підсумкову оцінку інвестиційного потенціалу 

зробила оцінка фактора СП (споживчий потен-

ціал). Підвищений споживчий потенціал ПАТ 

«Миронівський хлібопродукт» урівняв низьку 

оцінку фактора ФП (фінансових потенціал). ПАТ 

«Миронівських хлібопродукт» є підприємством 

харчової промисловості та отримує бюджетні 

кошти у вигляді субсидій і дотацій. Споживчий 

потенціал підприємства оцінюється як підвище-

ний. ПАТ «Миронівський хлібопродукт» вироб-

ляє продукцію першочергового використання і 

займає стабільну середню конкурентну позицію. 

Фінансовий потенціал підприємства має значен-

ня «незначний», адже всі досліджувані показ-

ники фінансового потенціалу не задовольняють 

нормативні значення. Імовірність банкрутства 

підприємстві оцінюється як висока. Інвестиційна 

політика підприємства повинна ґрунтуватися на 

наступальних стратегіях. Наявні інвестиційні ре-

сурси повинні спрямовуватися на посилення кон-

курентного становища підприємства на ринку. 
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EVALUATION OF INVESTMENT POTENTIAL OF THE FOOD INDUSTRY COMPANY BY SPACE ANALYSIS 

The article deals with the concept of investment potential and the main approaches to its evaluation. The urgency of the 

development of integrated assessment of investment potential at enterprises is proved. It is determined that any estimation in a 

certain dimension should be complex and even more so predict the probability of bankruptcy as it enters the band of crisis 

development of the organization. New forms of crisis generate new investment strategies. 

A generalized comparative description of factors of investment attractiveness such as: financial, labor, consumer, institutional 

and production capacity is carried out. Their main indicators are indicated for the characterization of each factor. 

It is substantiated that increasing the efficiency of using investment potential of enterprises can be achieved at the expense of 

rational investment policy, in which the system of state regulation and reformation of the ownership structure will have priority. 

The author tested the modern comprehensive analysis (SPACE-analysis) on the example of the industrial enterprise of the food 

industry. 

It is proved that for any organization there is a potential set of investment opportunities, which coincide essentially with the 

company's goals and strategy, that is, the peculiarities of forming the investment potential of the enterprise to a large extent 

determine the efficiency of the investment activity of the entity. 

Key words: potential, investments, investment potential of the enterprise, investment resources, investment activity.  

 

ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ С 

ПОМОЩЬЮ SPACE- АНАЛИЗА 

В статье рассмотрено понятие инвестиционного потенциала и основные подходы к его оценке. Доказана 

актуальность разработки комплексной оценки инвестиционного потенциала на предприятиях. Определено, что 

любая оценка в определенном измерении должна быть комплексной и тем более прогнозировать вероятность 

банкрутсвта по мере вступления в полосу кризисного развития организации. Новые формы кризисных явлений 

порождают новые инвестиционные стратегии. 

Осуществлено обобщенную сравнительную характеристику факторов инвестиционной привлекательности, таких 

как: финансовый, трудовой, потребительский, институциональный и производственная мощность. Указано их 

основные показатели для характеристики каждого фактора. 

Обосновано, что повышение эффективности использования инвестиционного потенциала предприятий можно 

достичь за счет рациональной инвестиционной политики, в которой приоритет будут иметь система 

государственного регулирования и реформирования структуры собственности. Автором были апробированы 

современный комплексный анализ (SPACE-анализ) на примере промышленного предприятия пищевой промышленности. 

Доказано, что для любой организации существует потенциальный набор инвестиционных возможностей, которые 

совпадают по своей сути с произведенными целями и стратегией компании, то есть особенности формирования 

инвестиционного потенциала предприятия в значительной степени определяют эффективность инвестиционной 

деятельности предприятия. 

Ключевые слова: потенциал, инвестиции, инвестиционный потенциал предприятия, инвестиционные ресурсы, 

инвестиционная деятельность. 

 

 


