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ВСТУП 
 
 

Розвиток ринкової економічної системи в Україні є ефективним за умови 

сприятливого інвестиційного клімату, зокрема в галузях, що забезпечують 

соціальний захист споживачів товарів та послуг. Економічний потенціал в 

торгівлі потребує інтенсивного відтворення, зокрема шляхом нагромадження 

капіталу, достатнього для виконання стратегічних завдань, та ефективного 

використання окремих елементів капіталу і ресурсного потенціалу 

підприємства в цілому.  

Адекватно до ринкових умов господарювання виникає потреба 

обґрунтування в інвестиційних ресурсах та розробка заходів ефективного їх 

використання на рівні окремих торговельних підприємств. Актуальною є 

систематизація взаємозв’язків інвестиційної привабливості та ефективності 

відтворення окремих елементів ресурсного потенціалу. Методично важливим є 

моделювання показників інвестиційної привабливості та обґрунтування 

факторів впливу на їх формування. Більше того, недостатність вивчення 

інвестиційної привабливості торгівлі ускладнює ефективне використання 

інвестицій та розробку стратегічних заходів управління інвестиціями на рівні 

окремих суб’єктів господарської діяльності. Доцільним є комплексне вивчення 

інвестицій як елемента ресурсного потенціалу та подальшого ефективного 

використання як стратегічного завдання розвитку. 

Метою монографічного дослідження є обґрунтування інвестиційної 

привабливості як узагальнюючого параметра ефективності інвестиційного 

проекту, визначення системи взаємозв’язків інвестиційних ресурсів і 

ефективності відтворення торговельної діяльності, поєднання процесу 

інвестування та стратегічних завдань ефективного розвитку підприємства. 

Практичне значення отриманих результатів монографічного дослідження 

передбачає їх використання в ході управління підприємством та його 

капіталом, зокрема оцінки інвестиційної діяльності в торгівлі в умовах 

стратегічного управління капіталом з використанням інвестиційної 
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привабливості як узагальнюючого параметра; обґрунтування інвестиційних 

проектів шляхом визначення їх порівняльної ефективності та бізнес-

планування; прогнозування потреби в інвестиційних ресурсах відповідно до 

стратегії відтворення торговельної діяльності. 

Практичне використання в економічній роботі торговельних підприємств 

можуть мати методичні підходи оцінки інвестиційної привабливості відповідно 

до терміну окупності інвестованих ресурсів та їх достатності для виконання 

стратегічних завдань господарсько-фінансової діяльності. 

У першому розділі монографії «Теоретичні основи інвестування  

ресурсного потенціалу торговельного підприємства» розглянуто 

економічний зміст інвестицій в умовах ринкової системи та їх функціональні 

особливості, зокрема для оптових і роздрібних торговельних підприємств, 

визначено взаємозв’язок між ефективністю торговельної діяльності та її 

фінансуванням шляхом інвестування, між джерелами та структурою 

інвестиційних ресурсів, систематизовано методи розрахунку порівняльної 

ефективності інвестицій, визначено підходи до оцінки інвестиційної 

привабливості та впливу макро- і мікросередовища на її формування. 

Аналіз інвестиційної діяльності передбачає визначення механізму 

фінансування торговельних підприємств шляхом виконання інвестиційних 

рішень і інвестиційних проектів, виявлення специфіки інвестиційних процесів в 

умовах трансформації національної економіки, визначення функціональних 

параметрів об’єму і структури інвестиційних потоків. Водночас, процеси 

економічної оцінки інвестиційних діяльності і в торгівлі обумовлюють потребу 

узагальнення основних понять і категорій, що пов’язані із інвестиційною 

діяльністю.  

На нашу думку, суттєвою є ресурсна особливість інвестування в торгівлі, 

оскільки оборотність основного капіталу в галузі та його частка в ресурсному 

потенціалі є відносно не високими. Водночас, близько 70,0 % оборотного 

капіталу використовується для формування товарних запасів, оборотність яких 

є фактором формування інвестиційної привабливості торговельного 
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підприємства. Так, дослідження трансформації умов формування 

інвестиційного капіталу як в Україні, так і її в Західному регіоні відображає 

значне розширення джерел фінансування інвестицій та вибір фінансових 

альтернатив. Водночас, обсяги інвестицій, зокрема на одне торговельне 

підприємство чи одного працівника торгівлі є незначними, що потребує росту 

порівняльної інвестиційної привабливості торгівлі, зокрема як результату 

зменшення терміну окупності капіталовкладень у дану галузь.  

Теоретичний огляд методів економічного обґрунтування інвестиційних  

проектів відображений удосконаленням класифікації елементів інвестиційної 

привабливості підприємства, зокрема шляхом визначення мінімальної, 

оптимальної та максимальної вартості економічного потенціалу, що забезпечує 

ефективність відтворення торгівлі. 

У другому розділі монографії «Економічна оцінка інвестиційного 

процесу відтворення ресурсного потенціалу торговельного підприємства» 

розглянуто основні показники та параметри інвестиційного клімату на макро- і 

мікроорганізаційних рівнях, проведено порівняльний аналіз інвестиційного 

клімату для регіону в розрізі функціональних та організаційно-правових форм 

підприємств, визначено показники стану, розвитку, розміщення і ефективності 

використання ресурсного потенціалу і відповідну їм порівняльну ефективність 

відтворення ресурсів, обґрунтовано інформаційно-методичні моделі та 

параметри моніторингу інвестиційної привабливості торговельних підприємств. 

Аналіз інвестиційного клімату відображає процес у ході якого 

здійснюється перетворення ресурсів з врахуванням цільових інтересів як 

об’єкта інвестування, так і інвестора. Інвестиційна активність в Україні зростає. 

Водночас, темпи росту інвестованого капіталу в торгівлю переважають темпи 

росту в інші галузі, зокрема матеріального виробництва. Очевидно, 

інвестиційний клімат торгівлі характеризується мінімізацією термінів окупності 

інвестованих ресурсів. Водночас, офіційна статистична та бухгалтерська 

звітність торгівлі чи окремих торговельних підприємств характеризує низьку 

рентабельність інвестованих потоків (0,5 – 2,5 %), що в цілому має відображати 
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значний термін окупності інвестицій, особливо в основні засоби (20 – 40 років). 

Можна робити висновок про вплив на інвестиційний клімат торгівлі очікуваних 

доходів майбутніх періодів, чи не врахованих доходів поточних періодів 

реалізації інвестиційних проектів. 

На покращення інвестиційного клімату в торгівлі впливає переважання 

темпів росту реальної вартості капіталовкладень над індексами росту 

споживчих цін, що передбачає подальші інвестиційні проекти в частині 

модернізації розширення чи створення основних засобів торгівлі. В 

досліджуваному регіоні основна частина інвестицій торгівлі спрямована на 

реконструкцію та технологічне переоснащення діючих об’єктів, що пов’язано з 

обмеженістю концентрованих інвестиційних ресурсів. Водночас, про 

покращення інвестиційного клімату свідчить інтенсивний розвиток об’єктів 

супермаркетів, ризик інвестиційних проектів у які значний. Інвестиційна 

привабливість даних об’єктів обґрунтовується переважанням рентабельності 

грошових потоків за умови росту інвестованого капіталу, оскільки темпи росту 

товарообороту переважають темпи росту грошового інвестованого потоку. 

Ефективність окремих інвестиційних проектів пропонується оцінювати в 

розрізі окремих фаз експлуатації та відповідним їм фаз фінансування. Доцільно 

враховувати, що основні засоби потребують формування їх повної вартості в 

обороті та подальших додаткових витрат для їх амортизації. Оборотні кошти 

шляхом відшкодування в ході окремого циклу купівлі продажу забезпечують 

ріст оборотності та рентабельності оборотного капіталу. Дослідження моделі 

індексів росту вартості інвестованих ресурсів в розрізі окремих видів 

економічного потенціалу та індексу росту товарообороту відображають 

систему управління інвестованим капіталом та побудову інформаційної моделі 

росту інвестиційної привабливості у результаті оптимізації структури 

інвестованого капіталу. 

У третьому розділі монографії «Механізм забезпечення інвестиційної 

привабливості ресурсного потенціалу торговельного підприємства» 

розглянуто концептуальні завдання інвестиційної політики торгівлі відповідно 
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до стратегії торговельної діяльності, обґрунтовано систему комплексної оцінки 

джерел формування та структури використання інвестованого капіталу 

відповідно до тактичних і операційних цілей окремих інвестиційних проектів, 

визначено основні етапи інтенсифікації використання ресурсного потенціалу у 

результаті забезпечення ефективності інвестицій, обґрунтовано структуру, 

методичні підходи та параметри бізнес-планування інвестиційних проектів 

торгівлі. 

На нашу думку розрахунки ефективності інвестиційних проектів  можна 

удосконалити з врахуванням критичних меж фінансових результатів проекту, 

зокрема мінімального, оптимального та максимального цільового прибутку. 

Окрім цього, пропонується розраховувати показники втрати фінансових 

результатів у результаті неефективного використання окремих елементів 

ресурсного потенціалу, зокрема в наслідок недостатньої продуктивності праці, 

ресурсорентабельності, оборотності коштів. 

Зауважимо, що оптимізацію джерел фінансування доцільно проводити 

відповідно до завдань інтенсифікації використання ресурсного потенціалу, 

зокрема шляхом росту оборотності коштів, товарообороту на одиницю 

торговельної площі, продуктивності праці працівників прилавку. Дана 

оптимізації дозволяє розраховувати відносну економію окремих елементів 

ресурсів та відповідно зменшення потреби в інвестиційних ресурсах. 

Узагальнюючим процесом обґрунтування ефективності інвестиційної 

політики на рівні торговельного підприємства є бізнес-планування, типова 

структура та основні параметри оцінки якого розглянуто, методично 

обґрунтовано та апробовано в монографічному дослідженні. В ході бізнес-

планування інвестиційних проектів важливими є етапи вибору та 

характеристики об’єкта, оцінка ринкового середовища функціонування, 

обґрунтування потреби в інвестиційних ресурсах та джерел їх фінансування, 

визначення показників реалізації інвестиційного проекту, фінансового 

планування інвестиційних ризиків, управління ефективністю інвестиційних 

проектів в цілому. 
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РОЗДІЛ І 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ІНВЕСТУВАННЯ РЕСУРСНОГО 

ПОТЕНЦІАЛУ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

 

 

1.1. Організаційно-економічні особливості та напрямки трансформації 

інвестиційної діяльності торговельного підприємства 

 

 

В умовах адміністративної системи управління інвестиційні ресурси 

окремих галузей, зокрема в торгівлі, формувалися централізованими методами 

шляхом перерозподілу фондів і планового використання капіталовкладень. В 

сучасних економічних умовах відтворення ресурсів підприємства в значній мірі 

визначається їх інвестиційною привабливістю, в тому числі можливістю 

повернення інвестованого капіталу та отримання цільового прибутку, що 

забезпечує його окупність. Відповідно, потребує вивчення система 

управлінських рішень та засоби забезпечення інвестицій в торгівлю як галузь 

народного господарства та в окремі підприємства з врахуванням їх  

функціональних особливостей та галузевої чи внутрішньогосподарської 

ефективності. Адекватно до ринкових умов господарювання виникає потреба 

обґрунтування в інвестиціях та розробка заходів ефективного їх використання 

на рівні окремих підприємств торговельної галузі.  

В економічні літературі проблеми інвестицій є пов’язаними з проблемами 

економічного потенціалу. Важливими є питання стратегічного, економічного та 

внутрішньогосподарського обґрунтування інвестицій в торговельну діяльність. 

Дослідження безпосередньо торгівлі за даним напрямком відображені в 

економічних роботах Бланка І. О., Ушакової Н. М., Лігоненко Л. О., Власової 

Н. О. та інших.  

Економічна оцінка інвестицій є відображенням механізму та системи 

взаємозв’язків інвестиційних процесів відповідно до факторів ринкового 
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впливу, що характеризують перехід від адміністративної системи управління до 

ринкової. Врахуємо, що формування системи інвестиційної діяльності вимагає 

врахування особливостей галузевого характеру, зокрема для торговельних 

підприємств, що недостатньо відображено в економічній літературі вітчизняних 

авторів .Відповідно, потребує до уточнення та має певну наукову новизну 

класифікаційна структура інвестиційної діяльності, інвестиційних проектів та 

інвестиційної діяльності. Відповідно до узагальнення економічного змісту  та 

об’єкту інвестування, інвестиції відображають процес вкладання матеріальних, 

трудових, фінансових, нематеріальних та інших видів ресурсів, метою якого є 

отримання позитивного фінансового результату в період окупності інвестицій в 

результаті капіталізації прибутку Визначимо взаємозв’язок та відмінності в 

трактуванні економічного змісту інвестиційних процесів. 

В умовах адміністративної системи управління інвестиції як економічна 

категорія оцінювались критично з відображенням недоліків ринкової системи. 

Очевидно, неринкове господарювання передбачало систему централізованих 

капітальних вкладень, що формувались на рівні держави, відповідних 

Міністерств та відомств. Зокрема, в торговельній діяльності було передбачено 

централізований розподіл товарних ресурсів, що формувалися шляхом 

державного замовлення на виробництво і поставку товарної продукції та 

розподілялися в розрізі окремих територій, далі в розрізі торговельних систем 

(державна торгівля, споживча кооперація) та окремих торговельних 

підприємств. В умовах розвитку української економіки відповідно до 

формування державного устрою, категорії «інвестиційна діяльність» було 

відображено в низці нормативно-правових актів та документів. Водночас, було 

збережено підхід до визначення процесу інвестиційної діяльності та 

капіталовкладень як однотипних що ускладнювало визначення об’єкта, 

суб’єкта та цільових параметрів інвестиційних процесів. Зауважимо, що 

інвестиційну діяльність в економічній системі порівнювали з діяльністю, що 

пов’язана з відтворенням основних засобів. Таким чином, процес інвестування 

в значній мірі характеризував послідовність нагромадження амортизаційних 
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відрахувань та їх капіталізацію.  

Доцільно повернутися до типових нормативних документів, зокрема 

методики розрахунку економічної ефективності капіталовкладень, що була 

прийнята в 1991 році та є відображенням дії Законів України в частині 

підприємництва в цілому. Водночас, було зроблено взаємозв’язати в систему 

рух основних засобів та фінансових ресурсів підприємства. Важливим є 

відображення прибутку як засобу капіталізації та зростання інвестиційних 

ресурсів [ 28 ]. 

Доцільним є відображення окремих стадій процесу інвестування, що 

можуть відображати використання окремих видів засобів чи коштів (витратний 

принцип) або нагромадження ресурсного потенціалу в результаті інвестиційної 

діяльності (ресурсний принцип). Більш розвивався витратний принцип оцінки 

процесу інвестиційної діяльності, оскільки він дозволяв визначати потребу в 

інвестованих ресурсах і, таким чином, обґрунтовувати вартість інвестиційного 

проекту [34, 39, 51, 57, 99, 162].  

Ресурсний принцип оцінки інвестиційних процесів найшов своє 

відображення в умовах визначення ефективності інвестицій в частині зростання 

ресурсовіддачі та ресурсного потенціалу. В умовах розвитку цільових методів 

оцінки господарської діяльності постає проблема визначення не лише вартості 

використаних ресурсів (витратомісткість інвестування), а й майбутнього ефекту 

від їх використання в умовах зростання ресурсного потенціалу (ресурсовіддача 

інвестування) [ 183 ]. Таким чином, виникла потребу визначення взаємозв’язку 

відтворення окремих елементів ресурсів (як правило, основних фондів) та 

фінансових витрат даного процесу (інвестиційні витрати). Процес відтворення 

доцільно розглядати як цільову функцію, що може визначатися інвестором в 

частині потреби повернення інвестованих ресурсів та отримання прибутку від 

інвестиційної діяльності. 

На нашу думку, важливим є визначення майбутнього ефекту 

інвестиційного процесу, що потребує врахування динаміки витрат та їх оцінки 

відповідно до терміну та послідовності інвестиційного фінансування. Зокрема, 
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для торговельних підприємств важливим є визначення процесу переходу форм 

інвестованих ресурсів (з матеріальної у вартісну чи навпаки). В умовах 

фінансового планування доцільною є систематизація взаємозв’язку формування 

фінансового результату інвестованих ресурсів за схемою «дохід - витрати - 

прибуток – рефінансування». такий взаємозв’язок дозволяє проводити системну 

оцінку інвестиційного процесу. Порівняльна характеристика оцінки категорії 

«інвестиційна діяльність» дозволяє визначити основну характеристику процесу 

інвестування та його цільову функцію - прибуток (дохід) інвестиційної 

діяльності і відповідний йому термін окупності інвестиційних витрат. 

Отже, метою інвестиційної діяльності є отримання майбутніх 

економічних вигод, зокрема шляхом зростання вартості ресурсного потенціалу 

та його капіталовіддачі, що й відображено в низці вітчизняних та зарубіжних 

економічних праць [28, 57, 64, 94, 109]. 

Інвестування можна розглядати як процес вторинного перерозподілу 

ресурсів шляхом використання ринку цінних паперів та механізму їх 

ефективної реалізації. відповідно до даного підходу інвестор ототожнюється з 

власником цінних паперів та є обов'язковим об'єктом процесу інвестування.  

Інвестиційна діяльність в економічній літературі передбачає наявність 

об'єкта інвестування та його використання (інвестиційних витрат) з метою 

«поточного приросту цінностей капітального майна». Водночас, в такому 

розумінні невизначеним є поняття економічного ефекту витрат, їх споживання 

та відтворення, перерозподілу фінансового результату з метою повернення 

інвестиційних витрат, взаємозв'язку результатів господарської діяльності та 

капітальних витрат, періоду інвестування та його впливу на зростання 

економічного ефекту [ 203 ]. 

Реформування економічної системи та перехід до ринкових умов 

господарювання в значній мірі вплинув на видозміну процесу та послідовності 

інвестиційної діяльності, сутності та змісту категорії «інвестиції». Зокрема, 

ринковий вплив на інвестиційну діяльність визначив потребу взаємозв'язку 

результатів та затрат інвестування,  економічного та соціального ефекту від 
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інвестиційної діяльності (зокрема, в частині взаємозв'язку інвестицій і 

трудового потенціалу), динамічних процесів оцінки та обґрунтування 

інвестиційного проект, мотивів та стимулів інвестиційної діяльності, поєднання 

інвестиційних доходів та ризику інвестиційних втрат [183]. 

Економічну категорію «інвестиційної діяльності» та «інвестицій» в 

правовому полі відображено в Законі України «Про інвестиційну діяльність», 

що характеризує інвестиції з майновими, інтелектуальними чи іншими 

цінностями, що вкладаються в підприємницьку чи іншу фінансово-економічну 

діяльність з метою отримання кінцевого фінансового результату (доходу чи 

прибутку), тобто економічного ефекту та соціального ефекту. На галузевому 

рівні, зокрема для сфери торговельної діяльності категорія « інвестиції» 

відображена у стратегічних завданнях розвитку і відповідних нормативних 

документах [ 7 ]. 

Інвестиційну діяльність доцільно розглядати як процес грошового обігу, 

результатом якого є зростання вартості інвестованих ресурсів. Отже, в процесі 

інвестування передбачено: повернення вартості інвестованих ресурсів; 

отримання доданого  фінансового результату як засобу зацікавлення інвестора в 

інвестиційному процесі. 

Отже, інвестиційна діяльність є відображенням вкладання ресурсів 

(інвестиційні витрати) та зростанням вартості ресурсів (ресурсовіддача).Таким 

чином, лише ефективний суб’єкт господарювання може привести до 

завершеного інвестиційного циклу, а саме – переходу від процесу авансування 

ресурсів до процесу реінвестування фінансового результату з метою 

нагромадження ресурсів. 

Важливим є визначення суб’єктів інвестиційного процесу, зокрема 

обов’язковими з них є інвестор та інвестований, що можуть виступати як 

фізичні чи юридичні особи, мати свої організаційно-правові особливості, 

ступінь нагромадження капіталу та соціально-економічного розвитку. 

Взаємозв’язок суб’єктів інвестиційного процесу відображається в ході 

обґрунтування інвестиційного проекту, що має чітко визначену структуру, 
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послідовність викладення інформації, показники та параметри. Міжнародна 

практика обґрунтування інвестиційних проектів передбачає використання 

методик, що використовуються певною фінансово-кредитною системою чи 

міжнародною інвестиційною компанією. Як правило, інвестиційні проекти 

обґрунтовують потребу в інвестованих ресурсах, послідовність їх формування 

та використання, часові та фінансові параметри окремих грошових потоків. 

Важливою умовою оформлення інвестиційних проектів є системність 

поєднання показників відповідно до цільових завдань та організаційно-

правових вимог інвестора. З метою параметризації інвестиційного процесу 

важливо провести класифікацію інвестицій відповідно до визначених 

класифікаційних ознак, обґрунтувати класифікаційні групи та структурні 

співвідношення між ними. На нашу думку, важливими є підходи до 

класифікації інвестицій з врахуванням джерел формування, структури  

використання та економічних наслідків. З врахуванням тривалості інвестування 

важливим є визначення портфельних та реальних інвестицій. Портфельні 

інвестиції передбачені на коротко та середньостроковий період, як правило, 

передбачають наявність інвестиційного посередника. В умовах розвитку 

фондових ринків та вторинного ринку цінних паперів частка портфельних 

інвестицій суттєво зростає в загальному обсязі інвестиційної діяльності. 

В монографічному дослідженні є взаємозв’язані інвестиційна діяльність 

та ресурсний потенціал торговельних підприємств. Враховуючи особливості 

торговельної діяльності можна говорити, що об’єктом вивчення виступають що 

портфельні короткострокові інвестиції (напр., інвестування в товарні запаси), 

що реальні довгострокові інвестиції (напр., в торговельну мережу чи інші 

основні засоби). 

Розглянемо класифікаційні групи, що характеризують інвестиції 

відповідно до наступних класифікаційних ознак [ 46 ]: 

- об’єкт інвестицій; 

Відповідно до даної ознаки розрізняють: інвестиції в майно підприємства 

чи майнові комплекси, що можуть бути деталізовані в розрізі окремих груп 
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основних засобів чи видів виробничих (в монографії торговельних) 

потужностей.;інвестиції у фінансове майно, зокрема в цінні папери чи акції, 

корпоративні права управління; інвестиції в нематеріальні ресурси, зокрема в 

наукові винаходи, товарі знаки та промислові зразки, підготовку персоналу, 

рекламні заходи. Такий підхід до класифікації дозволяє оцінити ресурсні 

особливості інвестиційної діяльності та структуризувати їх відповідно до 

завдань зростання ресурсовіддачі. 

- цільовий характер інвестицій; 

Відповідно до даної ознаки важливим є визначення мінімальних за 

розміром початкових або нетто інвестицій, що передбачені на етапі повної чи 

часткової купівлі об’єкта інвестиційного проекту. 

Іншою групою є інвестиції, що пов’язані з розширенням об’єкта 

інвестування в частині зростання його ресурсного потенціалу (наприклад, в 

торговельному підприємстві – торговельних площ). 

Результативними в частині використання фінансового результату є 

реінвестиції, що відображають процес відтворення ресурсного потенціалу з 

метою підтримки ї придатності та зростання ресурсовіддачі. 

В торговельних підприємствах інвестиції даної групи можуть 

передбачати: інвестиції з метою модернізації діючих основних засобів та 

торговельних площ;  інвестиції з метою розширеного відтворення торговельних 

потужностей; інвестиції з метою повної заміни об’єкта інвестування, зокрема 

шляхом будівництва торговельної мережі; інвестиції з метою зміни товарної 

спеціалізації та диверсифікації діяльності торговельного підприємства;  

інвестиції, що передбачають заміну окремого елемента ресурсного потенціалу 

шляхом його інноваційного розвитку, удосконалення менеджменту персоналу. 

В міжнародній практиці прямі інвестиції класифікують відповідно до 

мети їх використання на такі групи: 1) обов’язкові капіталовкладення; 2) 

капіталовкладення з метою забезпечення конкурентної позиції в ринковому 

середовищі; 3) капіталовкладення з метою оновлення торговельних площ; 4) 

капіталовкладення з метою економії витрат; 5) капіталовкладення з метою 
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зростання прибутків; 6) капіталовкладення з метою зменшення економічних 

ризиків. 

До обов’язкових капіталовкладень можна віднести процес капіталізації 

амортизаційних відрахувань з метою повного відновлення основних засобів. 

Водночас, амортизаційну політики не можна ототожнювати з інвестиційною 

діяльністю, зокрема з врахуванням особливостей врахування витрат 

інвестування в ціні реалізації товарів та послуг. 

Враховуючи потреби економічної діагностики інвестиційних процесів, на 

нашу думку, доцільно деталізувати класифікацію інвестицій в розрізі 

інвестиційної привабливості окремих видів ресурсного потенціалу, поділу 

інвестицій відповідно до періоду інвестування, зокрема, з врахуванням періоду 

оперативного, тактичного чи стратегічного управління ( відповідно до даного 

поділу передбачено розрахунок параметрів та бізнес-планування інвестиційних 

проектів). Доцільно розглянути послідовність та структуру інвестиційних 

процесів в Україні з метою обґрунтування динамічних, економічних та 

соціальних тенденцій розвитку інвестиційного ринку. Зауважимо, що динаміка 

інвестиційних ресурсів є взаємозв’язаною з динамікою економічного продукту, 

зокрема валового внутрішнього продукту країни, оскільки, інвестиції 

виступають результатом нагромадження попереднього виробництва.  

Таким чином, динамічні моделі валового продукту і інвестиційних 

ресурсів потребують порівнянь перше за все в розрізі часу нагромадження і 

часу використання. Зокрема, на етапі формування держави та її економічної 

системи сприятлива інвестиційна ситуація склалася для короткотермінових 

інвестиційних проектів, що  були скеровані на розвиток сфери споживання. 

Розвиток інвестиційних проектів у виробництво був зупинений, відповідно, 

зменшились темпи зростання валового економічного продукту в країні, галузі 

матеріального виробництва, зокрема, промисловість, сільське господарство 

відчули різку нестачу капіталовкладень та інвестиційних ресурсів. Водночас, 

дістали розвиток інвестиційні проекти в мережу торгівлі, ресторанного 

господарства, об’єкти сфери побутового обслуговування. Окрім цього, на етапі 
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формування держави значним був ризик втрати інвестованих коштів, 

визначений політичною складовою [ 115 ]. 

Врахуймо вплив на інвестиційну привабливість факторів зростання 

продуктивності праці , фондовіддачі, оборотності коштів, інших факторів 

ефективності використання ресурсного потенціалу. Так, за інформацією 

Держкомстату середньорічні темпи приросту продуктивності праці за 1999 – 

2006 роки склали в середньорічному показнику 14.5% (розрахунки проведено в 

діючих цінах) [115, 116, 211]. 

Розглянемо динамічну модель зростання ВВП (нагромадження 

інвестиційного капіталу) з динамікою капіталовкладень в основний капітал 

(використання інвестиційного капіталу), що відображено в табл. 1.1.  

Таблиця 1.1 

Взаємозв’язок темпів приросту валового внутрішнього продукту та зростання 

обсягів капіталовкладень в Україні за 1999-2007 роки 

ПОКАЗНИКИ 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Темпи 

приросту до 
періоду 

минулого 
року, % 

-3,0 -1,9 -0,2 5,7 8,7 4,6 7,2 11,9 2,2 

Темпи 
приросту до 

періоду 
минулого 
року, % 

-8,8 6,1 0,4 14,4 20,8 8,9 23,1 19,4 19,6 

Частка 
інвестицій за 

рахунок 
бюджету в їх 
загальному 

обсязі (у % до 
обсягу 

капітало-
вкладень ) 

11,8 11,6 11,2 10,2 9,8 8,7 8,4 8,9 7,6 

 

Динамічний ряд інвестицій  (капіталовкладень)  переважає темпи 

зростання валового внутрішнього продукту, що можна розцінювати як 
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позитивну тенденцію. Дана тенденція чітко виражена за період 2002 - 2007 

років, зокрема в 2005 році темпи приросту капіталовкладень переважають 

темпи приросту ВВП в 3,1 разів. Разом з тим, така  тенденція не відображає 

процесу ефективності інвестицій, оскільки, зростання капіталовкладень не 

забезпечує зростання ВВП. Відповідно, зменшуються джерела формування 

інвестицій за рахунок капіталізації створеного фінансового результату. 

Відзначимо зменшення частки капіталовкладень за рахунок коштів зведеного 

бюджету, що можна пояснити реструктуризацією власності в частині 

зменшення частки підприємств державної форми власності та негативною 

тенденцією використання бюджетних коштів для споживання. Дана тенденція і 

є відображеною в бюджеті України на 2008 рік, у якому значна частка витрат 

передбачено для соціальних виплат категоріям населення, що потребують 

особливого соціального захисту. Відповідно, частка витрат на 

капіталовкладення та інноваційний розвиток підприємств зменшується. 

Однією з характеристик інвестиційного процесу в економіці України є 

зростання зовнішніх інвестицій, зокрема тих, що використовуються в розрізі 

галузей матеріального виробництва та галузей і сфер нематеріального 

виробництва, до яких і належить досліджувана в монографії галузь 

торговельної діяльності. Очевидно, що іноземні інвестиції є відображенням 

імпорту ресурсів. В торгівлі вони мають свої особливості, оскільки можуть 

відбуватися не лише у формі імпорту капіталу (фінансові ресурси), а й 

товарного імпорту (матеріальні ресурси). Важливим є дослідження 

інвестиційної привабливості окремих галузей і сфер діяльності для іноземного 

інвестора. В значній мірі з інвестиційною діяльністю пов'язані процеси малої 

приватизації, для здійснення якої використовувались фінансові ресурси як 

внутрішніх інвесторів, зокрема кошти населення, так і зовнішні інвестиційні 

ресурси. Завданням держави в таких умовах стає створення індустріально 

розвинутою економіки та відповідної їй фінансово-кредитної системи. 

Важливим є створення фондового ринку, вторинного ринку цінних паперів. В 

Центральній Європі найбільш вдалим є досвід малої приватизації в Чехії 
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(індустріальний шлях розвитку) та Угорщині (сільськогосподарський шлях 

розвитку) [195, 212]. 

Очевидно, що в країнах, інвестиційні ресурси де використовувалися з 

метою капіталовкладень у виробництво засобів виробництва, певний час рівень 

споживання в структурі ВВП зменшувався. Разом з тим, відбувалося 

нагромадження капіталу для майбутніх інвестиційних процесів і, на нинішній 

день, індекс рівня життя в таких країнах переважає. В значній мірі на 

інвестиційний клімат впливає і фактор політичного ризику. Наприклад, 

міжнародне кредитування в Україні значно залежить від політичної 

стабільності, що в останні роки негативно впливає на притік зовнішніх 

інвестицій в державу. 

В Республіці Польща, товарообмінні операції з якою в значній мірі 

визначають структуру інвестиційних потоків нашої країни, позитивну роль у 

формуванні інвестиційної привабливості відіграли політичні кроки уряду та 

гарантійні зобов'язання і участь держави у приватизаційних процесах, що 

забезпечило значне зростання зовнішніх інвестицій. Негативним фактором 

формування інвестиційної привабливості в даній країні був значний рівень 

безробіття та інфляційні процеси. 

Повчальною є приватизація в Румунії, що характеризується залишенням 

значної частки підприємств стратегічного характеру у власності держави, що 

негативно впливало на притік іноземного капіталу. В даній країні широкого 

розвитку набули спільні підприємства з переважанням у статутних ресурсах 

частки іноземного капіталу [155, 187, 209, 212]. 

Якщо розглядати інвестиційний ринок України в контексті аналізу 

інвестиційної привабливості торгівлі, то статистична інформація  є 

структурованою в розрізі прямих іноземних інвестицій, що надійшли в галузі 

нематеріального виробництва. 

Обсяги іноземних інвестицій, що надійшли в галузі нематеріального 

виробництва, склали за 2007 рік 3561.6 млн. дол. США, що складає за оцінками 

експертів не більше 30.0 % від потреби. Основна частка іноземних інвестицій 
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(більша половина) припадає на такі країни як США, Кіпр, Великобританія, 

Німеччина. Водночас, тривожним є незначна частка та зменшення іноземних 

інвестицій, що надходять з країн Європейського співтовариства [ 211 ].  

Динаміка процесу інвестиційної діяльності передбачає систему 

економічних реформ, що пов’язані з нагромадженням ресурсів та отриманням 

фінансових результатів е ефективності інвестованого капіталу. Відповідно, 

процес інвестиційної діяльності можна розглядати як послідовність етапів 

відтворення ресурсного потенціалу. При цьому, дане відтворення має на меті 

створення економічного продукту (споживчої вартості), що має вартість більшу 

від суми інвестованого капіталу. Важливим є визначення системи використання 

нагромадженого капіталу, найбільш ефективним заходом якої виступає саме 

нагромадження ресурсного потенціалу. Таким чином, інвестиційну діяльність 

можна розглядати як процес розширеного відтворення, відповідно, процес є 

наростаючим, постійним та економічно вигідним. 

Інвестиційний процес доцільно розглядати як систему взаємодії суб’єктів, 

а саме фізичної чи юридичної особи, що має вільні кошти та може їх 

інвестувати, та відповідного суб’єкта, що потребує вкладання додаткових 

коштів у господарську-фінансову діяльність. Початок інвестиційного процесу є 

можливим за умови наявності системи процедур, що поєднують економічні 

інтереси суб’єктів та визначають момент початку інвестування.  

Таким чином, процес інвестування передбачає наявність мотивів, що як 

правило носять матеріальний (фінансовий) характер. Мотиви визначаються 

потребами інвестора ефективно використати частину надлишку фінансових 

ресурсів з мінімальним ризиком їх втратити та потребами інвестованого в 

отриманні ресурсів з метою реалізації певного підприємницького проекту. Як 

правило, ініціатором інвестиційного процесу виступає суб’єкт, що потребує 

інвестиційних вкладень. 

Процес інвестування передбачає розробку програмних документів, 

побудованих за принципами бізнес-планування, в основу яких покладено 

отримання цільового прибутку. На даному етапі важливим є вимірювання 
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майбутніх інвестиційних ризиків та розробка заходів щодо їх зменшення. В 

торговельній діяльності важливим є врахування ризику зростання конкуренції 

та відповідної потреби використання конкурентних переваг як засобу 

забезпечення ефективності інвестування. Оптимізація ризиків може 

передбачати вибір оптимальних напрямків та відповідної структури 

інвестування. Оптимізаційні завдання мають бути промодельовані з 

визначенням функції оптимізації. 

Для торговельної діяльності в України важливим  є використання для 

інвестування фінансових нагромаджень населення, зокрема тієї частки 

українців, що працюють за кордоном та ввозять в державу фінансові ресурси, 

що як правило використовуються для розвитку споживання, в тому числі 

житлового будівництва. Якщо порівнювати з іншими країнами, то розвинутих 

економічних системах населення формує 75,0 – 80,0 % інвестиційних ресурсів, 

що акумулюються фінансовою та банківською системою.  

В умовах економіки України ця частка є значно меншою, особливо 

тенденція до зменшення визначилася в умовах кризової ситуації і зростання 

недовіри населення до банківської системи та державних гарантій в цілому. 

Відтік депозитів фізичних осіб та зменшення кредитних ресурсів банківської 

системи може в значній мірі негативно вплинути на інвестиційний клімат в 

Україні. Негативно на процес нарощування інвестиційних ресурсів фізичних 

осіб впливає  сповільненість розвитку страхування інвестицій, оскільки, 

більшість інвестиційних проектів у нашій країні є незастрахованими. 

Негативною характеристикою інвестиційної діяльності в Україні є низька 

технологічність та інноваційність інвестиційних проектів. Відповідно, 

технологічна структура інвестицій має бути якісно зміненою, що забезпечить 

зростання ресурсовіддачі. Водночас, структурна перебудова економіки України 

відбулася в різкій зміні з відповідним зменшенням виробництва засобів 

виробництва та збільшенням виробництва предметів споживання. Все це 

визначило зменшення нагромадження інвестиційного капіталу, оскільки, 
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результат інвестицій не використовується для нагромадження, а є об’єктом 

кінцевого споживання. 

Таким чином, недостатнім є обґрунтування доцільності інвестиційних 

проектів в розрізі видів діяльності, оскільки, значне переважання інвестицій в 

нематеріальні галузі на певному етапі забезпечує соціальний ефект, водночас, 

робить економіку країни залежною від імпортних надходжень та зменшує 

експортний потенціал держави. В таких умовах важливим є забезпечення 

альтернативного проектування інвестиційних проектів, побудованого за 

принципами багатоваріантності та комплексності. Умовами альтернативності 

мають бути не лише мінімальна вартість проекту та максимальний фінансовий 

результат, а й соціальна складова інвестиційної діяльності, зокрема, 

забезпечення зайнятості та створення нових робочих місць, охорона 

навколишнього середовища, а в торговельній діяльності – формування об’єму 

та структури пропозиції товарів народного споживання відповідно до 

нормативів «споживчого кошика», захист споживчих інтересів груп та 

категорій населення, що знаходяться за «межею бідності». 

В торговельній діяльності економічне забезпечення інвестиційного 

проекту в значній мірі є зв’язаним з політикою ціноутворення на товари 

народного споживання, оскільки, лише зростання обсягів товарообороту 

шляхом прискорення товарооборотності є умовою швидкого повернення 

інвестиційних затрат. Важливим є процес безпосередньої капіталізації 

інвестиційних ресурсів, що передбачає освоєння інвестицій, зокрема, з метою 

створення нових об’єктів та торговельних площ. В Україні була розвинутою 

торговельна мережа системи споживчої кооперації, в якій ефективно працювала 

високо розвинута торговельна мережа. В сучасних умовах ефективність 

використання даної мережі, зокрема товарооборот на одиницю торговельної 

площі значно зменшилися та не забезпечують ефективного відтворення 

основних засобів у торгівлі. Постає проблема технологічного переоснащення 

діючої торговельної мережі, що потребує відповідної структури торговельних 

ресурсів. Для інвестування можна використовувати частину коштів, що 
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формуються в результаті передачі основних засобів в оренду чи реалізації 

торговельної мережі. Важливим фактором розвитку інвестиційної 

привабливості в торгівлі має стати мінімізація ризику інвестування в 

торговельну діяльність та участь держави в регулюванні торговельної 

діяльності в цілому. На нинішній день система управління торгівлею як 

галуззю діяльності є розбалансована, однією з причин даного стану є значне 

зменшення частки державної власності в торгівлі та відсутність засобів і 

органів вертикального державного регулювання торговельними 

підприємствами.  

З іншого боку, в торгівлі засади управління є застарілими, система 

товарного забезпечення та товарної спеціалізації є недостатньо ефективними. 

До недоліків віднесемо недостатню нагромадженість капіталів у торгівлі та 

роздробленість торговельних підприємств і мережі.  

В останні роки позитивним фактором зменшення ризику інвестування в 

торгівлю є боротьба з монополістичним формуванням ринку товарних запасів, 

оскільки, значна частина торговельних підприємств перейшли на прямі угоди з 

виробниками товарної продукції. Одним з позитивних факторів є певний досвід 

роботи торговельних підприємств та відповідні йому стадії життєвого циклу. 

Відзначимо недостатній розвиток конкурентного середовища в сфері 

інвестування торговельної діяльності. До недоліків розвитку інвестицій в 

торгівлі віднесемо значну залежність торговельних підприємств від 

функціонування суміжних галузей, що пов’язані з виробництвом товарів 

народного споживання. 
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1.2. Умови формування та використання інвестиційного потенціалу 

торговельного підприємства 

 

 

На нашу думку, сутність інвестицій потребує їх вивчення і аналізу 

відповідно до фаз відтворення економічного потенціалу (формування, розподіл 

та перерозподіл, використання, нагромадження). Отже, на кожній фазі 

економічну сутність можна оцінювати витратним та ресурсним методами. 

Зокрема, витратний метод передбачає відтворення у результаті інвестицій 

основних засобів, як правило будівель та споруд, функціональні особливості 

торгівлі передбачають використання ресурсного підходу до інвестиційних 

проектів, що передбачає послідовне перетворення фінансових ресурсів в 

основний елемент ресурсного потенціалу торгівлі – товарні запаси, що 

формують товарооборот торгівлі і забезпечують нагромадження ресурсного 

потенціалу шляхом капіталізації прибутку як частки товарооборот. Водночас, 

ріст товарообороту є можливим за рахунок росту оборотності товарних запасів 

(інтенсивний метод) або росту торговельних потужностей і торговельних площ 

шляхом реалізації окремих інвестиційних проектів (екстенсивний метод). 

Ефективність інвестиційної діяльності в торгівлі тісно пов’язана з 

впливом макро- та мікросеридовища, що обумовлює формування ризиків 

інвестиційного проекту. Отже, постає проблема оцінки ризиків інвестування 

торговельної діяльності. Врахуємо, що більшість трактувань економічного 

ризику не відображають функціональних особливостей в торгівлі. 

Система управління інвестиційною діяльністю передбачає регулювання 

інвестиційного циклу як періоду часу прийняття управлінського рішення щодо 

фінансування інвестиційного проекту до його повного завершення. 

Інвестиційний цикл має свої галузеві особливості, зокрема, в торгівлі він 

передбачає відносно менші витрати на проектно-конструкторські розробки, 

будівельні роботи. Основна частина розрахунків інвестиційного періоду є 

відображенням процесу планування та забезпечення режиму окупності 
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інвестиційних вкладень. В цілому інвестиційний цикл, як і більшість 

фінансових процесів, включає попередню фазу (доінвестеційні витрати), фазу 

інвестування (інвестиційні витрати) та фазу експлуатації (повернення 

інвестиційних витрат та отримання прибутку). 

В інвестиційному циклі передбачена участь інвестора, інвестованого та 

фінансових посередників інвестиційного ринку. Кожен з них має відповідні 

права та зобов’язання, що об’єднуються в системі управління. В управлінні 

інвестиційною діяльністю торговельного підприємства важливим є 

забезпечення соціальної складової інвестиційного процесу, що може носити 

внутрішній характер (напр., забезпечення переважання темпів зростання 

середньої заробітної плати над темпами зростання об’єму товарообороту) та 

зовнішній характер (напр., забезпечення об’єму та структури споживання 

відповідно до вимог «споживчого кошика»). 

В системі управління важливим є формування відносин між суб’єктами 

інвестування на принципах довіри, що є можливим за умови правильно, на 

об’єктивній інформації проведеного планування інвестиційного проекту. 

Важливим є використання уніфікованих методичних підходів до інвестиційного 

проектування з врахуванням особливостей об’єкта планування. Відповідно, 

інвестиційним плануванням мають займатися кваліфіковані спеціалісти, що 

детально знають особливості інвестиційного ринку в регіоні та можуть оцінити 

вплив внутрішньовиробничих факторів  на процес інвестування окремого 

підприємства [ 179 ]. 

Управлінська діяльність в інвестиційних процесах та її особливості 

вивчаються в роботах як вітчизняних так і економістів інших країн. Водночас, в 

даних роботах не визначено функціонально-галузевих особливостей інвестицій, 

зокрема для торговельних підприємств, обґрунтовано переважно управління 

фінансовими інвестиціями та фінансове планування відповідних процесів. На 

нашу думку, доцільно деталізувати вивчення інвестицій в розрізі видів 

діяльності та елементів ресурсного потенціалу, зокрема з визначенням 

інвестицій в операційну діяльність або безпосередньо в реалізації товарів і 
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послуг та, в умовах розвитку вторинного ринку цінних паперів, інвестицій в 

інші види діяльності. 

Врахуємо, що операційна діяльність та відповідні їй інвестиції 

забезпечують отримання фінансового результату протягом року. Водночас, 

важливим є використання стратегічних підходів до управління інвестиціями, 

зокрема з врахуванням факторів впливу конкурентного середовища та ризику 

інвестиційної діяльності. Зокрема, для торгівлі важливо вивчати схему 

управління інвестиціями в оборотний капітал [ 167 ].  

В наукових працях з економічної теорії під інвестиціями розуміють 

вкладання коштів (капіталу), метою якого є збільшення його вартості у 

результаті інвестиційної діяльності. При цьому, сума коштів має бути 

мінімально достатньою для інвестиційного проекту. Водночас, даний процес 

передбачає економічний ефект для інвестора, що залежить від ризику 

інвестування, терміну окупності та передбачає додаткові кошти, що можуть 

бути використання для нагромадження капіталу. Врахуймо, що між етапом 

вкладання капіталу та етапом отримання прибутку від інвестиційного процесу є 

відрізок часу, що визначає цільовий параметр інвестиційних проектів –  термін 

окупності. Дана функція є оберненою до прибутку підприємства, що може бути 

капіталізований  для нагромадження ресурсів. Отже, зростання прибутку є 

лінійною функцією зменшення терміну окупності інвестицій. 

В економічних роботах інвестиційний менеджмент взаємозв’язують з 

фінансовим управлінням та плануванням. Отже, інвестиційний менеджмент є 

підсистемою фінансового менеджменту, що має свої особливості, зокрема, в 

торговельній діяльності [16, 28, 46, 51]. 

Отже, інвестиції мають забезпечувати отримання прибутку, що є 

можливим лише за умови ефективного інвестиційного менеджменту. В 

трактуванні більшості економістів під інвестиціями розуміють будь-яке 

вкладання коштів, як правило капіталовкладення та не пов’язують даний 

процес з отриманням додаткового капіталу. Окрім цього, не виділяють 

нематеріальних інвестицій та зростання вартості відповідних їм активів. 
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Ототожнюючи інвестиції з капіталовкладеннями, частина авторів вважають, що 

процес інвестування обов’язково має носити довгостроковий характер. 

В нормативній правовій базі, зокрема в Законі України «Про інвестиційну 

діяльність» під інвестиціями розуміють вартість майнових та інтелектуальних 

цінностей, яка вкладається в об’єкти підприємницької діяльності з метою 

отримання прибутку чи соціальної ефективності [ 7 ]. 

Можна виділити функції інвестиційної діяльності, систематизація яких 

дозволяє визначити послідовність та оптимальність процесу інвестування. 

Функції, що розглядаються в економічній літературі, є відображенням 

принципів системності, комплексності, оптимальності. Такий підхід дозволяє 

прирівнювати функції до елементів механізму інвестиційної діяльності. 

Важливим елементом є планування, що передбачає розрахунок 

показників інвестиційного процесу на майбутній період та вибір оптимальних з 

них відповідно до критеріїв оптимальності, зокрема, мінімізації інвестиційних 

витрат та відповідної максимізації прибутку. Ця функція передбачає наявність 

певних методичних підходів і методології розрахунку бізнес-планів 

інвестиційних проектів. Важливим в плануванні інвестицій є часове поєднання 

планів в розрізі стратегічного, тактичного та оперативного планування. В 

торговельній діяльності постійність інвестиційного планування може 

забезпечуватися поєднанням стратегічного і тактичного планування (напр., 

першій рік планового періоду деталізується в розрізі кварталів, перший квартал 

– в розрізі місяців), уточненням планових завдань залежно від ступені 

виконання інвестиційного плану [7, 8]. 

Важливим завданням планування інвестиційних проектів є розрахунок 

показників моніторингу, що дозволяють вчасно та ефективно реагувати на 

проблеми, зокрема, пов’язані зі зростанням ризику інвестування. 

Наступним елементом інвестиційного процесу є його організація, що 

забезпечує взаємодію суб’єктів інвестиційної діяльності на принципах 

оптимальної ефективності та виконанні своїх інвестиційних зобов’язань. 

Організація інвестиційного процесу передбачає чітке визначення прав та 
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обов’язків окремих суб’єктів інвестування, правової та фінансової 

відповідальності за їх невиконання. Організація інвестиційного процесу 

передбачає визначення послідовності та технології інвестування, відповідних їй 

технологічних показників. 

Важливою функцією інвестиційного процесу є контрольна (регулююча) 

участь суб’єктів інвестування, що передбачає визначення процедури та 

послідовності контролю відповідно до завдань оперативного і тактичного 

управління. Необхідним є використання індикативних показників, що 

використовують критичні межі (співвідношення мінімальних і максимальних 

значень) інвестиційного проекту. Контролююча функція передбачає оперативне 

реагування на відхилення фактичних показників від запланованих та розробку 

управлінських заходів щодо запобігання виникненню ризикових ситуацій.. 

Водночас, важливим є проведення факторного аналізу впливу на відхилення 

показників та визначення ступені регулювання даного фактору. Очевидно, що 

частина загальноекономічних зовнішніх факторів, зокрема, в умовах 

виникнення фінансової кризи не піддаються впливу в розрізі окремого 

підприємства та суттєво ускладнюють ефективність управління інвестиційними 

проектами. Контролююча функція може бути деталізована відповідно до 

завдань економічного аналізу та передбачати збір і систематизацію інформації, 

оцінку та діагностику поточних показників, уточнення планових розрахунків і 

визначення відповідних їм організаційних дій та заходів.. Управління 

інвестиційними проектами передбачає використання системи прийняття 

рішень, що може носити оптимізаційний характер [46, 124, 162, 183]. 

В даній системі важливим є виокремлення управлінського рішення та 

визначення його місця в системі управління. В системному управлінні, як 

правило, систематизують цілі управління, визначають їх важливість (ранг) та 

послідовність здійснення (напр., шляхом моделювання дерева цілей. Така 

постановка задачі може носити оптимізаційний характер в частині вибору 

оптимального варіанта проходження шляху виконання цілей низового рівня 

(оперативні) до цілей найвищого рівня (стратегічні). Такі цілі вважаються 
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оптимальними, якщо для їх виконання використано мінімальну вартість 

інвестиційних витрат. Система управлінських рішень передбачає саме 

оптимізацію суми та структури витрат відповідно до цільових параметрів 

інвестиційного проекту. 

Стратегічні підходи до формування управлінських рішень в інвестиційній 

діяльності передбачають вибір концепції управління та відповідної стратегії 

управління, зокрема, з відображенням стратегії  розвитку та функціонування 

підприємства в конкурентному середовищі. 

Найчастіше використовуються в економічній літературі комплексні 

концептуальні підходи до прийняття управлінських рішень. Особливість таких 

підходів відображає саме логічну послідовність та можливість економіко-

математичного моделювання до прийняття управлінських рішень. Отже, має 

бути логіка викладення та відображення управлінських рішень, що 

відображається структурою інвестиційного проекту як документа, поєднанням 

в ньому логічної послідовності текстової частини, табличного та графічного 

відображення, моделювання процесів. Постає проблема методологічного 

характеру в частині уніфікації розрахунків та відображення інвестиційних 

проектів, їх бізнес-планування. 

Концептуально система прийняття рішень в управлінні передбачає 

визначення цілей та формування відповідних їм параметрів і обмежень. 

Оскільки, проблема вибору передбачає багатоваріантність, важливим є 

визначення оптимальних варіантів і відповідних їм критеріїв оптимальності. 

Для торговельних підприємств система прийняття інвестиційних рішень 

може передбачати розробку нормативних обмежень рекомендаційного 

характеру (для прикладу ефективність інвестиційного проекту в торговельну 

мережу залежить від товарообороту, що припадає на одиницю площі, отже, 

даний параметр може носити нормативний характер в розрізі спеціалізації 

торговельних підприємств. Схему управління інвестиційної діяльності з 

врахуванням функціональних особливостей торговельних підприємств 

зображено у вигляді рис. 1.1. 
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Рис. 1.1. Етапи та структура управління інвестиційною діяльністю 

торговельного підприємства 
 

Система управління узагальнює окремі етапи відповідно до послідовності 

управлінських рішень та їх інформаційного обґрунтування. Очевидно, 

етапізація послідовності управлінських рішень відбувається в системі за 

схемою «вхідна інформація – вихідні рішення». На етапі входу в систему 

управління відбувається узагальнення інформаційної бази відповідно до 

Ні 

 
 

1. Економічна діагностика 
середовища  

функціонування 
підприємства 

 
2. Формування 

інформаційної бази про 
функціонування 

підприємства 

3. Перевірка 
наявності 
управлінь-

кої 
інформації 

5. Формування 
економічних 

параметрів оцінки 

4. Економічна 
діагностика 
зовнішнього 
середовища? 

Управлінські взаємозв’язки інвестиційної діяльності  

 
 
 

6. Перевірка 
правильності 
інформації  

 
 
 

7. Обгрунту-
вання 

інформацій-
них відхилень 

8. Прийняття управлінських 
рішення 

 
Поточне 

планування 

 
Оперативне 
планування 

 
 

Оцінка 
економічного 

ризику 

 
 

Зменшення 
економічного 

ризику 

 
9. Прийняття  

інвестиційного 
рішення 

10. Виконання 
інвестиційного рішення 

 
11. Інвестиції у операційну діяльність 

Ні 

Ні 

Так 

Так 

Так 



 31 

показників моніторингу зовнішньоекономічного та внутрішньовиробничого 

впливу на інвестиційні процеси. Важливим є визначення взаємозв’язку «об’єкт 

– суб’єкт» управління. При цьому, може відбуватися деталізація даного 

взаємозв’язку до рівня конкретних структурних підрозділів чи матеріально-

відповідальних осіб. Такий підхід забезпечує якість прийняття управлінських 

рішень та відповідальність за ефективність їх виконання. 

Система управлінських рішень в інвестиційному менеджменті передбачає 

вирішення оптимізаційних задач управління, що передбачають вибір 

ефективних рішень відповідно до критерію оптимальності. Як правило, 

оптимізація управлінських рішень відбувається за критерієм мінімізації 

управлінських витрат. Критерій ефективності управлінських рішень є 

загальним та відображає співвідношення результатів інвестиційного процесу до 

затрат на його виконання. При цьому, доцільним є визначення стратегічних  і 

тактичних управлінських рішень, що відображають рівень системи управління.  

Система управлінських рішень в інвестиційному менеджменті передбачає 

відповідність принципам комплексності, системності, оптимальності, цільового 

характеру, багатоваріантності, постійності, своєчасності, дієвості. Зокрема 

принципи системності та комплексності передбачають прийняття 

управлінських рішень в розрізі окремих елементів механізму реалізації 

інвестиційного проекту з метою його об’єднання в управлінську систему. 

Принцип оптимальності передбачає вибір оптимальних управлінських рішень 

відповідно до критерію оптимальності за умови наявності багатоваріантності в 

ході виконання та послідовності рішень. Як правило, для виконання даного 

принципу необхідним є врахування майбутніх затрат в ході виконання 

інвестиційного проекту (метод приведених затрат. 

Цільовий характер системи інвестиційного менеджменту передбачає 

наявність цільових стратегічних параметрів інвестиційного проекту, зокрема 

терміну окупності інвестиційних затрат. Постійність управління інвестиційною 

діяльністю передбачає поєднання стратегічних, поточних і тактичних методів 

планування інвестиційних проектів. 
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Своєчасність та дієвість як принципи управління передбачають постійний 

моніторинг ступені виконання інвестиційних проектів та забезпечення 

виправлення відхилень від планових чи нормативні завдань [51, 113, 122, 164, 

168, 175, 179]. 

Можна розглядати підходи до прийняття управлінських рішень, що 

використовуються в певних країнах чи школах управління, до яких можна 

віднести американську, японську, німецьку. В розрізі окремих видів ресурсів 

можуть використовуватися інші підходи (напр., для трудових ресурсів 

використовують скандинавську модель ринку праці та відповідну їй систему 

управління). Якщо використовувати американську модель управління в 

контексті інвестиційного менеджменту, то вона передбачає послідовність 

економічного аналізу (економічна діагностика), визначення відповідних їй 

показників нормативного чи індикативного характеру, розробку відповідно до 

результатів діагностики альтернативних рішень в частині визначення 

мінімального, максимального та оптимального значення. Зокрема, для 

торговельних підприємств можливим є визначення страхових резервів 

інвестування як різниці між максимальним та плановим показником. Важливим 

є врахування фактору часу, необхідного для прийняття управлінського рішення. 

Зокрема, в умовах обмеження часу необхідним є прийняття реальних, 

принаймні, не максимальних управлінських рішень [155, 175, 203, 208]. 

Для розрахунку певних показників господарської діяльності можна 

використовувати цільові параметри інвестиційного проекту. Наприклад, 

планове значення товарообороту можна розраховувати відповідно до суми 

цільового прибутку, що забезпечить визначений термін окупності інвестованих 

ресурсів. Аналогічно розраховується цільова рентабельність та цінова політика 

торговельного підприємства. Таким чином, стратегічним показником прийняття 

управлінських рішень виступає цільовий прибуток. Іншим параметром може 

виступати функція мінімізації ризику інвестування, що зростає в умовах 

зростання цільового прибутку, оскільки між показниками рентабельності та 

рівня ризику є обернена математична залежність (рис. 1.2).  
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Рис. 1.2. Процес управління прийняттям рішення з інвестування в поточну 

діяльності торговельного підприємства  
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Важливим є вивчення нормативно-правових актів, галузевих положень і 

постанов з метою їх врахування в ході обґрунтування управлінських рішень. 

На етапі вибору оптимального інвестиційного рішення вадливим є 

порівняння цільових параметрів інвестиційного проекту та ступені ризику їх 

виконання. Очевидно, в умовах, коли використання страхування інвестиційних 

проектів в економіці України є обмеженим, доцільним є обмеження ступені 

ризику певними індикативними величинами, що можуть розроблятися зокрема 

в розрізі інвестицій в окремі види ресурсів торговельного підприємства. Разом з 

тим, оцінка ризику інвестування є досить складною проблемою в торгівлі, 

оскільки, основна частина оборотних коштів підприємства акумулюється в 

товарні ресурси, що, в значній мірі знаходяться під впливом інфляційної 

складової ризику. Доцільним є забезпечення структуризації впливу ризику з 

визначенням параметрів, коли індекс зростання рентабельності переважає 

індекс зростання ймовірності ризику інвестування. 

Важливим є обґрунтування тієї рентабельності, яку в управлінському 

рішенні приймається як мінімальна. Можна використовувати внутрішню норму 

рентабельності інвестиційного потоку, за умови її чіткого моделювання 

відповідно до статистичної оцінки фінансових результатів в 

передінвестиційному періоді. 

Багатоваріантність управлінських рішень передбачає порівняльність 

певних показників. Як правило, для порівняння використовують методи 

порівняння приведених затрат в майбутньому періоді. Оптимальність рішень 

визначається інформацією, що моделює ситуацію прийняття та контролю 

рішення. Це можуть бути умови, що впливають на ефективність оцінки та 

використання ресурсного потенціалу. При цьому, можуть використовуватися 

кількісні характеристики (напр., показники наявності, розвитку та розміщення 

ресурсів) та якісні показники (інтенсивні фактори впливу на ефективність 

використання ресурсного потенціалу торговельного підприємства. 

Інформаційна база прийняття інвестиційного рішення має бути побудована за 
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принципом адекватності до суб’єкта інвестування та впливу зовнішнього 

середовища на ефективність інвестиційного проекту. 

Більш адекватними є саме якісні показники, що дозволяють проводити 

порівняльну оцінку в розрізі підприємств-конкурентів, окремих структурних 

підрозділів підприємства, окремих календарних динамічних періодів. Очевидно, 

що важливою є наявність показників, що оцінюють конкурентне середовище, в 

якому функціонує торговельне підприємство – об’єкт інвестування. До таких 

показників можна віднести, зокрема, ефективність використання окремих 

елементів ресурсного потенціалу підприємствами-конкурентами. 

Наявність адекватних показників дозволяє розробити адекватні та точні 

прогнозні моделі, що будуть відображати залежність та ступінь впливу об’єкти 

інвестування факторів зовнішнього середовища. В даній ситуації важливо 

правильно змоделювати цільові показники, оскільки саме вони відображають 

стратегію інвестування в торговельне підприємство. Існують правила та 

принципи прийняття управлінських рішень в умовах невизначеності тих чи 

інших параметрів економічної моделі. До таких можна віднести правила 

максимуму-мінімуму (критерій Вальда), правило мінімуму-максимуму (критерій 

Севіджа). В економічних дослідженнях розглянуто підходи до розробки 

інвестиційних проектів. Недоліком даних підходів є неточність розрахунків, що 

пов’язана з наявністю ризику інвестування. Очевидно, що можна розглядати 

розподіл інвестиційних ризиків та розраховувати багатоваріантні інвестиційні 

рішення [18, 25, 31, 46, 51, 57, 94, 124, 179, 183].  

З врахуванням особливостей торговельної діяльності, блок-схема 

інвестиційного процесу та управлінських рішень в розрізі окремого суб’єкта 

інвестування  може мати наступний  запропонований вигляд (рис. 1.3). 

На вході в систему управління (етап 1) необхідно провести оцінку та 

параметризацію впливу конкурентного середовища на інвестиційну 

привабливість торговельного підприємства. Доцільно провести поділ чинників 

впливу залежно від ступені їх урегульованості та можливості врахування 

ризику впливу.  
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Рис. 1.3. Цикл послідовності управління прийняттям рішення з інвестування в 

поточну діяльність торговельного підприємства 
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використання середньогалузеві параметри чи характеристики конкурентів 

(напр., показники ефективності використання окремих елементів ресурсного 

потенціалу підприємств, що функціонують в конкурентному полі об’єкта 

інвестування). Важливим є відображення стратегічної мети інвестиційної 

діяльності, що має відповідати стратегії забезпечення конкурентоспроможності 

ресурсним потенціалом торговельного підприємства. 

Відповідно до стратегії інвестування розробляються тактичні та 

оперативні цілі, що є об’єктом взаємозв’язку з показниками товарообороту та 

умовою ефективного системного аналізу інвестиційної діяльності. Як правило, 

поділ цілей інвестування на стратегічні, тактичні та оперативні відображається 

в подальшому в розрахунках стратегії (програми) інвестиційної діяльності, 

тактики (бізнес-плану) інвестиційного проекту, оперативних та календарних 

планів інвестування. 

Важливим в управлінні інвестиційними проектами є передбачення 

коригування цілей та відповідних їм планових розрахунків з метою врахування 

впливу факторів та зменшення ризику інвестування. 

Альтернативність управління інвестиційним проектом може передбачати 

варіанти диверсифікації ризиків інвестування в розрізі видів діяльності 

підприємства (в торгівлі даний процес може передбачати зміну товарної 

спеціалізації в результаті впровадження інвестиційної ідеї. Альтернативність 

може бути забезпечена наявністю протилежних цілей (в торгівлі даний процес 

може передбачати зміну виду економічної діяльності та переходу в сферу 

матеріального виробництва). Водночас, такий процес передбачає значних 

інвестиційних ресурсів, зміну організаційно-правової форми підприємства. 

Важливим в системі управління є забезпечення виконання управлінських 

рішень, що можливо при наявності фахових інвестиційних менеджерів та 

якісного персоналу підприємства. 

Очевидно, система управління інвестиційною діяльністю має бути 

математично модельованою, що дозволить проводити розрахунок ефективності 

інвестиційного процесу, моніторинг виконання та контроль використання 
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інвестиційних ресурсів. Необхідним є забезпечення нагромадження 

інформаційної бази, що може використовуватися в подальшому з метою 

інвестиційного менеджменту. Інформаційний менеджмент в інвестиційному 

проектуванні передбачає поєднання інформації управлінського, податкового та 

бухгалтерського обліку в цілому, інформації статистичної звітності, дослідно-

статистичної інформації, інформації про розвиток конкурентного середовища 

та оцінки конкурентного поля господарсько-фінансової діяльності 

торговельного підприємства. 

Процес управління інвестиційною діяльністю може обмежуватися 

терміном окремого інвестиційного проекту або носити постійний безконечний 

характер. Як правило, розглядають планування та управління окремими 

інвестиційними проектами, що можуть на рівні торговельного підприємства 

систематизуватися в програмі інвестиційної діяльності. 

Обґрунтування ефективності інвестиційної діяльності (рис. 1.4) 

відображає систему стратегічних, тактичних та операційних цілей як 

господарсько-фінансової діяльності в цілому, так і інвестиційної діяльності та 

окремих інвестиційних проектів. Доцільно взаємопов’язати дані цілі 

систематизації та діагностики результатів ефективності господарської 

діяльності, ресурсного потенціалу в цілому, обсягу та структури ресурсів (блок 

1), розрахунку потреби в інвестиційних ресурсах, джерел їх формування та 

структури використання (блок 2), бізнес-планування, реалізації та оцінки 

ефективності інвестиційного проекту (блок 3).  

Послідовність даних етапів узагальнюється шляхом моніторингу і 

визначення критичних меж в розрізі стратегічних, тактичних та операційних 

цілей. Важливим є визначення періоду виконання стратегічних і тактичних 

цілей, що відображається терміном окупності інвестиційного проекту, періодом 

амортизаційного циклу, функціональними особливостями підприємства.  

Представлені в монографічному дослідженні результати дослідження 

дозволили систематизувати методологічні, методичні та технологічні принципи 

інвестиційної діяльності і інвестиційної політики підприємства. 
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Рис. 1.4. Етапи обґрунтування ефективної інвестиційної діяльності торгівлі 
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Зокрема, інвестиційна діяльність має відповідати стратегії господарської 

діяльності, буди перспективною, забезпечуватись як за рахунок власних джерел 

так і зовнішніх інвестицій, збільшувати концентрацію капіталу, 

платоспроможність підприємства, здійснюватись в умовах мінімального 

ризику. 

На нашу думку, дані принципи можуть бути методично відображені 

окремими параметрами і коефіцієнтами, що характеризують функціональні і 

ресурсні особливості торгівлі. Окрім цього, вітчизняні та зарубіжні методичні 

підходи до обґрунтування інвестиційних проектів не враховують фаз 

взаємозв’язку інвестиційного проекту, зокрема результатів та витрат, не 

відображають соціального ефекту від інвестиційної діяльності в торгівлі. 

Важливою економічною категорією, що уточнюється в монографічному 

дослідженні є інвестиційна привабливість торгівлі та окремих видів ресурсів 

торговельного підприємства. В роботі передбачено обґрунтування методики 

розрахунку інвестиційної привабливості та параметризації даного показника з 

метою визначення індикативних обмежень, достатніх для обґрунтування 

інвестиційного проекту. Необхідним є визначення особливості понять 

інвестиційного проекту, інвестиційного плану та системи взаємозв’язків 

інвестицій і ефективності відтворення ресурсного потенціалу торговельного 

підприємства. 

Зальний економічний зміст інвестицій передбачає вкладання 

матеріальних, технічних, фінансових та інтелектуальних цінностей в об’єкти 

економічної діяльності з метою отримання доходу (економічний результат) та 

економії живої праці (соціальний результат). 

На нашу думку, сутність інвестицій потребує їх вивчення і аналізу 

відповідно до фаз відтворення економічного потенціалу (формування, розподіл 

та перерозподіл, використання, нагромадження).  
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1.3. Методичні підходи до управління інвестиційним капіталом 

підприємства 

 

 

Сутність інвестицій передбачає їх вивчення, аналізу та планування 

відповідно до економічних фаз відтворення капіталу, що включають 

формування, розподіл, перерозподіл, використання. Відтворення окремих 

елементів ресурсів підприємства є відображенням кругообороту капіталу, що 

може проходити відповідно до інвестиційної схеми.  

Управління капіталом ставить цілу низку завдань оптимізації об’єму та 

структури його окремих елементів. Як правило, управління інвестиційними 

процесами є відображенням послідовності виконання інвестиційного проекту. 

На кожній фазі управління капіталом важливо проводити його оцінку 

(витратний або ресурсний метод). Зокрема, витратний метод передбачає 

відтворення у результаті інвестицій основних засобів, як правило будівель та 

споруд. функціональні особливості торгівлі передбачають використання 

ресурсного підходу до інвестиційних проектів, що передбачає послідовне 

перетворення фінансових ресурсів в основний елемент ресурсного потенціалу 

торгівлі – товарні запаси, що формують товарооборот торгівлі і забезпечують 

нагромадження ресурсного потенціалу шляхом капіталізації прибутку як частки 

товарообороту. Водночас, ріст товарообороту є можливим за рахунок росту 

оборотності товарних запасів (інтенсивний метод) або росту торговельних 

потужностей і торговельних площ шляхом реалізації окремих інвестиційних 

проектів (екстенсивний метод). 

Економічне поняття категорії капіталу на рівні підприємства є 

відображенням системи суспільного відтворення шляхом використання 

трудовими ресурсами засобів праці та впливу на предмети праці з метою 

створення та реалізації вартості (капіталу). 

Капітал виступає елементом та об’єктом системи управління, фактором 

суспільного відтворення, джерелом створення доданої вартості та отримання 
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економічного продукту. В інвестиційний діяльності капітал доцільно 

розглядати як засіб вкладання в суб’єкт інвестування з метою збільшення 

вартості інвестицій. 

Ми розглядаємо капітал, як нагромадження економічних ресурсів, що 

створено в минулому періоді та використовується в процесі інвестування з 

метою отримання економічної вигоди та забезпечення господарсько-фінансової 

діяльності підприємства. Капітал виступає важливою категорією ринкової 

економічної системи, що динамічно розвивається та взаємозв’язаний з іншими 

ринковими економічними поняттями та категоріями. 

Капітал можна розглядати як економічну основу функціонування 

ринкової економічної системи  так і окремих її суб’єктів – підприємств [16, 57, 

61, 68, 74, 83, 97, 102, 122, 124, 130, 133, 147, 185]. 

Використання капіталу може носити поточний та інвестиційний 

(довготривалий) характер. Отже, інвестиції можна розглядати як організаційно-

правову форму використання капіталу з метою забезпечення вкладення в 

ресурсний потенціал підприємства. Разом з тим, між економічними категоріями 

капіталу та інвестиційних ресурсів, окрім системних взаємозв’язків, є певні 

відмінності та протиріччя оцінки. Водночас, розглядаючи систему управління 

інвестиціями, найбільш точно відображають процес управління капіталом, що 

має свої функціонально-галузеві особливості, зокрема в торговельній 

діяльності. Відмінності капіталу та інвестицій можна визначити, розглядаючи 

підходи до реального та фінансового інвестування. 

В економічній літературі під капіталом розуміють вартісне вираження 

коштів, що використовуються як джерело інвестування діяльності 

підприємства. Водночас, починаючи з етапу створення підприємства та 

формування статутних ресурсів, для інвестицій можуть використовуватися не 

лише фінансові ресурси, а й матеріальні та нематеріальні ресурси [137, 142, 

149, 162, 163, 181, 208]. 

На нашу думку, об’єктом інвестування можна вважати і трудовий капітал, 

оскільки його формування передбачає як суспільні особисті витрати, так і 



 43 

ресурси окремих підприємств, що використовуються для підготовки та 

менеджменту персоналу. 

Капітал можна розглядати в часовому аспекті як засіб довгострокового 

використання та нагромадження. Це чітко визначається в умовах формування 

та вторинного обігу акціонованого капіталу.  

Доцільно розглядати джерела формування капіталу та визначення 

інвестиційного капіталу як сукупності власних і позикових ресурсів, 

співвідношення яких визначає ступінь економічної  (інвестиційної) залежності 

підприємства. 

Таким чином, капітал доцільно поєднувати з ресурсами підприємства, а 

інвестиційну привабливість з ресурсним потенціалом суб’єкта інвестування. 

Очевидно, з метою групування та систематизації елементів капіталу 

важливою є класифікація капіталу, що дозволяє в подальшому економічно 

обґрунтовано оцінювати його структуру, зокрема, в розрізі джерел формування 

і використання інвестиційних ресурсів. 

Класифікація капіталу є важливою в умовах інформаційного забезпечення 

розрахунків його структури та оптимізації структурних співвідношень (1.5). 

Класифікація капіталу має бути достатньо деталізованою, інформаційно 

забезпеченою, може носити лінійний, ступеневий чи ієрархічний характер [35, 

46, 94, 109, 110, 113, 179]. 

В процесі класифікації важливим є врахування нормативно-правових 

актів, що регулюють господарсько-фінансову діяльність та обіг капіталу 

зокрема. Важливим є поділ капіталу за формою власності та, відповідно, 

джерелами формування (табл. 1.5).  

Відповідно до даної ознаки, як правило можна розрізняти власні, позичені 

та залучені інвестиційні ресурси. Така система поділу передбачає визначення 

майнових відносин та прав власності між засновниками підприємства і 

інвесторами.  
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Рис. 1.5. Ознаки визначення класифікаційних груп інвестиційних ресурсів 

торговельного підприємства 

 

Інвестиційні зобов’язання і права таким чином розподіляються 

пропорційно до права власності та частки у вартості інвестованого капіталу. 

Окрім цього, право власності визначає співвідношення між власниками в 

частині розподілу фінансового результату. Очевидно, що інвестор стає 

власником частини отриманого прибутку, що може нараховуватися на окремі 

частини інвестованого капіталу (напр., дивіденди на акції) (табл. 1.2). 

КЛАСИФІКАЦІЙНІ ГРУПИ ІНВЕСТИЦІЙНИХ 
РЕСУРСІВ ТОРГОВЕЛЬНОГОПІДПРИЄМСТВА 

Відношення до власності 
підприємства 

• Власні ресурси 
• Позичені та залучені ресурси 

Ресурсна форма 

• Матеріальні ресурси 
• Нематеріальні ресурси 
• Фінансові ресурси 
• Трудові ресурси 

Термін використання 

• Довгострокове інвестиційне використання 
• Короткострокове інвестиційне 
використання 

Територіальне 
походження 

• Національні інвестиції 
• Закордонні інвестиції 

Цільове призначення 
• Фінансове інвестування ресурсів 
• Реальне інвестування ресурсів 

Технологічна участь в 
інвестиційному процесі 

• Використання ресурсів до початку 
інвестиційного проекту 
• Інвестиційне використання 
• Післяінвестиційне використання та 
експлуатація об’єкту інвестування 
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Таблиця 1.2 

Основні особливості джерел формування капіталу торговельного підприємства 

Особливість 
Ресурсний  капітал 

власні позичені та залучені 

Участь в управління 

суб’єктом інвестування 
так ні 

Послідовність 

відтворення та 

повернення інвестицій 

залежно від фінансових 

результатів 

відповідно до 

ліквідності ресурсів 

Строковість повернення 

інвестицій 
не визначена згідно умов угоди 

Обсяги інвестування обмежені підприємством 
обмежені 

інвесторами 

Інвестиційна вартість 

змінюється під впливом 

макроекономічних 

параметрів 

визначається та 

змінюється 

суб’єктами угоди 

Зобов'язання по виплаті 

перед трудовим 

колективом 

визначені статутом 

підприємства 

визначені 

інвестиційними 

зобов’язаннями 

Пільги в оподаткуванні 

та ціноутворенні 

визначаються 

організаційно-правовою 

формою підприємства 

визначаються 

податковим обліком 

Взаємозв’язок з 

ліквідністю та 

фінансовою стійкістю 

визначають фінансовий 

стан підприємства 

зменшують 

фінансову стійкість 

підприємства 

Реальність гарантійного 

забезпечення 

визначається активами 

підприємства 

потребує гарантійних 

зобов’язань 

Джерела відшкодування 

інвестованого капіталу 

фінансові результати 

підприємства 
майно підприємства 
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Важливим є визначення права власності в умовах реорганізації чи 

ліквідації підприємства. Окрім цього, право власності визначає розподіл не 

лише фінансових, а й пакета соціальних інвестиційних зобов’язань. Важливою 

є класифікація інвестицій в розрізі ресурсної форми, зокрема з визначенням 

матеріальних, нематеріальних, фінансових і трудових інвестиційних ресурсів. З 

метою оптимізації структури джерел інвестування визначають групи власних, 

позичених і залучених ресурсів. Для торговельного підприємства не є 

принциповим форма власності суб’єкта інвестування чи його організаційно-

правова форма. Даний поділ в певній мірі визначає рівень контролювання 

інвестиційних ресурсів (напр., інвестиції з державного бюджету знаходяться 

під постійним контролем органів місцевого державного самоврядування. 

Доцільним є зростання частки джерел фінансування власних інвестицій, що 

передбачає, зокрема, ефективну інвестиційну політику підприємства шляхом 

використання амортизаційних нагромаджень. Важливою є класифікація 

інвестицій в розрізі ресурсної форми, зокрема з визначенням матеріальних, 

нематеріальних, фінансових і трудових інвестиційних ресурсів. З метою 

оптимізації структури джерел інвестування визначають групи власних, 

позичених і залучених ресурсів. 

Для торговельного підприємства не є принциповим форма власності 

суб’єкта інвестування чи його організаційно-правова форма. Даний поділ в 

певній мірі визначає рівень контролювання інвестиційних ресурсів (напр., 

інвестиції з державного бюджету знаходяться під постійним контролем органів 

місцевого державного самоврядування. Доцільним є зростання частки джерел 

фінансування власних інвестицій, що передбачає, зокрема, ефективну 

інвестиційну політику підприємства шляхом використання амортизаційних 

нагромаджень. Для визначення структури інвестиційних ресурсів важливо 

врахувати особливості джерел інвестування, ефективність джерел надходження 

та можливість їх відтворення. 

Важливим є врахування майбутнього ефекту від інвестування в розрізі 

джерел формування інвестиційних ресурсів. Очевидно, внутрішнє 
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фінансування забезпечує зростання економічного ефекту та зростання 

фінансової стійкості торговельного підприємства. Інвестиційний менеджмент 

внутрішнім інвестуванням є менш ризиковим та забезпечує об’єктивність 

системи управління. Водночас, власний економічний потенціал, як правило, є 

недостатнім для інвестиційної діяльності, що потребує використання зовнішніх 

інвестиційних джерел. Як показує практика фінансової економічної кризи в 

Україні, в умовах зупинки зовнішнього інвестування, зокрема у результаті 

зменшення кредитних операцій банківських структур, основна частина 

підприємств, зокрема зі сфери реальної економіки значно зменшують об’єми 

господарської діяльності. Доцільно детальніше визначитися зі структурою 

джерел формування інвестиційних ресурсів торговельних підприємств, що 

узагальнюють схему внутрішнього інвестування (ресурси підприємства) та 

зовнішнього інвестування (ресурси інвестора) [13, 18, 28, 94, 97, 99, 102, 104, 

111, 113, 128, 139, 152, 155].  

Розглянемо основні відмінності джерел формування інвестиційних 

ресурсів в частині впливу на систему управління інвестиційним процесом (рис. 

1.6). Джерела використання власних ресурсів є обмеженими, оскільки 

передбачають нагромадження капіталу в минулому періоді та відповідну 

передінвестиційну ефективну економічну діяльність. Разом з тим, саме у 

результаті інвестицій підприємство ставить завдання зростання економічного 

ефекту від торговельної діяльності.  

Зростання власних інвестицій можна розглядати як стратегічне завдання 

розвитку, оскільки, система управління підприємством не змінюється, що 

забезпечує стійкість управлінської структури підприємства. В умовах 

нарощування зовнішніх джерел інвестування, зокрема, шляхом акціонування 

капіталу, може відбуватися перерозподіл власності в результаті емісії акцій та 

втрата контролю управління підприємством частиною акціонерів. В такій 

ситуації можуть відбутися організаційні зміни структури підприємства шляхом 

злиття діючих підприємств, відділення окремих структурних підрозділів від 

діючих підприємств, реорганізація чи процедура банкрутства підприємств. 
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ДЖЕРЕЛА ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ 

РЕСУРСИ ПІДПРИЄМСТВА РЕСУРСИ ІНВЕСТОРА 
В

Л
А

С
Н

І  
РЕ

С
У

РС
И

 

Статутний  та пайовий фонди 

Резерви, що формуються 

підприємством (амортизаційні 

фонди, резервні фонди та 

нагромадження, сума 

нерозподіленого прибутку) 

Тимчасово вільні кошти та 

ресурси підприємства, зокрема 

надходження від реалізації 

основних засобів, оборотних 

активів, фінансових інвестицій 

Доходи від зовнішньої 

інвестиційної діяльності 

Статутні ресурси інвестора та 

участь у створенні спільного 

підприємства 

Акціоновані ресурси інвестора , 

участь у підписці акцій, 

портфельних інвестиціях 

Пряма інвестиційна діяльність 

Бюджетне інвестування за рахунок 

ресурсів державного та місцевого 

бюджетів 

Державна допомога та субсидії 

Фінансова допомога інших 

суб’єктів господарювання 

П
О

ЗИ
ЧЕ

Н
І Т

А
 З

А
Л

У
ЧЕ

Н
І 

Формують довгострокову та 

короткострокову кредиторську 

заборгованість 

Довгостроковий банківський кредит 

Середньостроковий банківський 

кредит 

Короткостроковий банківський 

кредит 

Інші комерційні кредити 

Державне цільове кредитування 

Міжнародні фінансові позики та 

кредити 

Облігації та займи 

Оренда 

Довготермінові ломбардні операції 

Лізингові операції 

Рис. 1.6. Джерела формування інвестиційних ресурсів торговельних 

підприємств 
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Оптимальним джерелом інвестиційної діяльності підприємства є 

отримання прибутку від торговельної діяльності та його використання з метою 

реінвестування, що є процесом відтворення (інтенсивного або розширеного) 

ресурсного потенціалу та нагромадження капіталу. Дана схема передбачає 

зацікавлення інвесторів у результатах господарської діяльності. 

Водночас, не змінюється схема управління, оскільки, кількість та 

структура інвесторів підприємства залишається стійкою. Водночас, 

рефінансування прибутку, особливо в умовах, коли прибуток виступає базою 

оподатковування, в значному обсязі є неможливим. Якщо розглядати прибуток 

як джерело повернення інвестованого капіталу, то рентабельність торговельної 

діяльності виступає показником, оберненим терміну окупності капіталу. 

Враховуючи, що рентабельність торговельної діяльності протягом останніх 

п’яти років в економіці України обмежується показниками 2,0 – 4,6 %, можна 

припустити, що рефінансування прибутку забезпечує поверненість 

інвестованого капіталу протягом 20 – 50 років господарської діяльності, що не 

може задовольняти вимоги інвестора. 

Ефективним та найбільш розповсюдженим джерелом фінансування 

інвестиційної діяльності є кредитні ресурси та позики фінансово-кредитних і 

банківських установ. В принципі, така форма фінансування передбачає 

надходження ресурсів без додаткових витрат.  

За умови ефективного використання даних ресурсів в майбутньому 

періоді підприємство може повернути вартість отриманих кредитів та 

забезпечити економічний ефект від їх використання. За рахунок отриманих 

кредитів підприємство може повернути частину попередніх боргів, що зменшує 

ймовірність настання процедури банкрутства як результату довготривалої 

неефективної роботи. 

З іншого боку, обслуговування кредитних ресурсів є елементом витрат, 

що зменшують прибуток підприємства. Відповідно, зменшується база 

оподаткування прибутку та, відповідно, надходження до державного чи 

місцевого бюджетів. Таким чином, формування та збільшення вартості 
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кредитних ресурсів має певний негативний макроекономічний ефект і соціальні 

наслідки господарсько-фінансової діяльності. 

Зі зростанням боргових зобов’язань підприємства збільшується 

фінансовий ризик господарських операцій, оскільки зростають відрахування з 

доходів на обслуговування боргу. Відповідно, необхідною є наступна тенденція 

– збільшення частки зовнішнього інвестування має відбуватися темпами, що є 

меншими від збільшення рентабельності господарсько-фінансової діяльності 

торговельного підприємства. Врахуємо, що сума та частка виплат відсотків на 

обслуговування боргових зобов’язань є стійкою, відповідно, не виступає 

об’єктом управління витратами підприємства. 

З метою довгострокового фінансування інвестицій підприємства можуть 

використовуватися боргові цінні папери – облігації. При цьому, такий вид 

інвестування використовується і на загальнодержавному рівні шляхом випуску 

відповідних державних облігацій. Водночас, облігації мають бути максимально 

забезпеченими ресурсами підприємства. Для прикладу, на рівні органів 

місцевого самоуправління облігації забезпечуються земельними ресурсами, що 

знаходяться в підпорядкуванні органів державного управління. Облігації 

можуть бути ефективними за умови достатньої інвестиційної привабливості 

підприємства та широкого розвитку вторинного ринку цінних паперів. 

Обслуговування облігацій передбачає додаткові витрати, що можуть 

збільшуватися у випадку непрогнозованої зміни процентних ставок та 

збільшення ціни облігації. Такий процес може передбачати зменшення 

фінансової стійкості та ліквідності ресурсів підприємства. 

Для забезпечення потреби в матеріальних ресурсах, зокрема, в основних 

засобах підприємство може використовувати лізинг як форму орендних 

відносин та платежів. Така форма, як правило, використовується для передачі в 

довготермінову оренду активної технологічної структури основних засобів. 

Водночас, лізингові операції є ефективними для рентабельних торговельних 

підприємств, що збільшують обсяги господарської діяльності в результаті 

нарощування виробничих потужностей чи торговельних площ.  
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Обслуговування лізингу потребує додаткових витрат, що може мати 

негативні наслідки та невиконання операцій купівлі-продажу як результату 

невиконання угоди лізингу. 

В умовах адміністративної системи управління найбільш оптимальним 

було державне регулювання інвестиційної діяльності, що передбачало 

бюджетне фінансування шляхом цільових державних кредитів чи субсидій. 

Водночас, структура та частка держави х витрат на інвестиційну діяльність в 

умовах дефіциту державного бюджету суттєво зменшується. З іншого боку, 

державне субсидіювання передбачає виконання державного замовлення на 

виробництво та поставку товарної продукції, що в умовах зміни кон’юнктури 

ринку може бути неефективним для підприємства. Невиконання вимог 

державного фінансування, зокрема соціального пакету інвестиційних 

зобов’язань може покликати за собою адміністративні чи організаційні санкції 

штрафного скерування.  

Розглянемо продовження класифікації інвестиційного капіталу 

торговельного підприємства, що передбачає визначення та оптимізації 

структури капіталу в розрізі окремих ознак класифікації та відповідних їм 

класифікаційних груп. Структура інвестованого капіталу є відображенням 

інвестиційної привабливості торговельного підприємства. Наприклад, в умовах 

зростання фінансової стійкості підприємства, частка зовнішнього інвестування 

інвестиційних проектів може зростати. Структура інвестиційних ресурсів є 

системою забезпечення ефективності їх використання в майбутньому періоді. Є 

різні підходи до обґрунтування оптимальної структури інвестиційних ресурсів. 

Метою та цільовою функцією забезпечення оптимальності структури є 

максимізація критерію оптимальності [28, 46, 124, 162, 183]. 

На нашу думку, критерій оптимальності структури передбачає зростання 

ефективності використання ресурсного потенціалу. Отже, оптимальною є 

структура, що забезпечує максимізацію функції товарообороту, доходу, 

прибутку та рентабельності торговельного підприємства. Іншим підходом може 

бути визначення співвідношень між вартістю капіталу підприємства, 
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складовими фінансової стійкості та ліквідності ресурсів. Для прикладу, 

оптимальною є структура, що забезпечує максимізацію фінансової стійкості 

підприємства. В такій системі оптимізації доцільним є введення додаткових 

обмежень мінімальної вартості ресурсів підприємства, що забезпечують 

виробничу потужність (торговельну площу), необхідну для виконання об’єму 

господарської діяльності (товарообороту) в точках ліквідності підприємства 

(доходи покривають умовно-постійні витрати) та беззбитковості підприємства 

(доходи еквівалентні витратам підприємства).  

Можна вводити також обмеження оптимальної структури ресурсів 

підприємства, наявність якої (напр., співвідношення витрат на формування 

товарних запасів і введення в дію торговельної площі) забезпечує отримання 

цільового прибутку, рефінансування якого є умовою відповідності терміну 

окупності інвестиційного проекту до вимог потенційного інвестора. 

Одним з факторів оптимальності інвестиційних ресурсів є можливість 

окремого інвестора забезпечувати капіталовкладення в повному обсязі. В 

такому випадку визначають можливість часового поєднання інвестиційних 

ресурсів в розрізі джерел фінансування та обмеженості пропозиції на 

інвестиційному ринку. 

В торговельній діяльності оптимальним, як правило, є фінансування з 

одного інвестиційного джерела, що спрощує систему інвестиційного 

менеджменту та поєднання економічних інтересів суб’єктів інвестиційного 

проекту. Оптимальність структури інвестиційних ресурсів можна розглядати в 

розрізі видів діяльності торговельного підприємства та відповідних їм ризику і 

інвестування. Зокрема, операційна діяльність торговельного підприємства 

відображається ризиком операційних втрат, що пов’язаний зі зменшенням 

оборотності коштів та швидкості товарної реалізації, зменшенням доходів від 

операційної діяльності в майбутньому періоді. 

Операційний ризик торговельної діяльності в значній мірі залежить від 

складової співвідношення умовно-постійних та умовно-змінних витрат 

(піддається управлінню витратами) та впливу інфляційних процесів на 
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швидкість і обсяг реалізації. Можна зробити висновок, що торговельні 

підприємства, в структурі реалізації яких переважають товарні групи 

нееластичні до впливу цінового фактора, зокрема, товари повсякденного 

попиту та першої необхідності, зменшують вплив ризику операційної 

діяльності. Відповідно, інвестиції в розвиток торговельних підприємств з 

товарною спеціалізацією продовольчих товарів чи окремих товарних груп, 

зростають та є менш ризикованими.  

Ризик інвестування в основні засоби торговельного підприємства є 

достатньо високим, оскільки передбачає значних капіталовкладень на купівлю 

землі, може передбачати переважання фактичних витрат будівництва на 

вартістю кошторисного проекту. Є ризик невчасного введення в дію об’єкта 

інвестування, що збільшує інвестиційний ризик та відповідні йому втрати. 

Окрім цього, можливими є певні прорахунки у виборі місця розташування 

торговельного підприємства, що визначає недостатній менший від 

запланованого обсяг товарної реалізації у зв’язку зі зменшенням потоку 

постійних покупців. Обсяг реалізації також може зменшитися у результаті 

прорахунків впливу цінового фактора на оборотність нових товарних груп, що 

недостатньо представлені на товарному ринку. 

Розглядають також групу суто фінансових факторів на структуру 

інвестиційних ресурсів та інвестиційну привабливість підприємства, зокрема її 

внутрішню складову (інвестиційна та фінансова політика підприємства, цінова 

та конкурентна стратегія, ступінь нагромадження капіталу) та зовнішню 

складову (влив фінансових кризових ситуацій, розвиток та кон’юнктура 

фінансово-кредитного ринку). 

На етапі прийняття рішення про провадження інвестиційного проекту в 

інвестора є інформація про операційні ризики (може бути відображена 

динамічними моделями розвитку інвестиційної діяльності в 

передінвестиційному періоді) та ризики інвестування в основні засоби 

(відображені в порівнянні ефективності та оцінці використання торговельної 

площі в конкурентному середовищі функціонування підприємства).  
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Завдання панування інвестиційного проекту зменшити операційні ризики 

відповідно до оптимізації структури товарообороту та зростання ефективності 

використання основних засобів. Водночас, на даному етапі важливо з метою 

оцінки допустимості інвестиційного проекту визначити максимально допустимі 

операційні ризики, за умови переважання яких розпочинати інвестиційний 

проект є неефективно. 

На передінвестиційному етапі необхідно визначити конкурентні переваги 

від операційної діяльності підприємства, що можуть бути отримані в результаті 

виконання інвестиційного проекту. Доцільною є інформація про ризики 

інвестування, що характерні для конкурентного поля торговельного 

підприємства. Окремо можна проводити оцінку інвестиційного ринку та 

інвестиційної привабливості конкурентного середовища та окремих його 

суб’єктів. Таким чином, оцінка та оптимізація ризику операційної діяльності є 

важливою для обґрунтування можливості виконання інвестиційного проекту в 

конкретно визначеному та територіально і часово обмеженому конкурентному 

полі.  

Наступним етапом інвестиційного менеджменту є визначення джерел 

фінансування та обґрунтування оптимального інвестиційного проекту. Для 

порівняння ефективності джерел фінансування можна вибрати показними 

приведеної вартості інвестиційного проекту, що поєднують суму інвестицій та 

витратомісткість інвестиційного проекту в майбутньому періоді. Як правило, 

інвестиційне проектування не враховує показників господарської діяльності в 

майбутньому періоді. На нашу думку, доцільним є поєднання параметрів суми 

інвестиційного проекту, рівня ризику інвестування та показників 

рентабельності, зокрема, інвестованих ресурсів і товарообороту торговельного 

підприємства в цілому. Таким чином, процес прийняття інвестиційного 

рішення передбачає вибір оптимального об’єму, структури інвестиційного 

капіталу та інвестора чи інвесторів. 

Оптимальною можна вважати таку структуру інвестованого капіталу, що 

забезпечує мінімізацію ризику інвестування. Таким чином, вибір оптимальної 
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структури є процесом вирішення оптимізаційної задачі мінімізації ймовірності 

втрати інвестованих ресурсів чи недоотримання прибутку від інвестиційного 

проекту. Важливим є врахування тих ризику і, що піддаються управлінню 

(відповідно до можливості управління витратами) та можуть зменшуватися в 

майбутньому. До таких ризиків відносять зокрема ризики операційної 

діяльності, оскільки, постійне дослідження ринку та забезпечення зростання 

оборотності товарних запасів є умовою зростання ефективності торговельної 

діяльності та зменшення втрат для інвестиційного проекту в цілому. 

Можна також враховувати та систематизувати фінансові ризики, що 

пов’язані зі впливом макроекономічного середовища.. Зокрема, важливим є 

стратегічне передбачення ефективності банківського кредитування, залежності 

середньої кредитної ставки та індексу інфляційних очікувань. Щодо 

ефективності джерел інвестування, важливим є поєднання впливу ринкової 

вартості інвестиційних ресурсів на ринкову вартість ресурсів підприємства. 

Отже, вибір інвестора в значній мірі залежить від інвестиційної привабливості 

безпосередньо об’єкта інвестування. 

В сучасних економічних умовах фінансової кризи вибір джерел 

інвестування є обмеженим як на макро-, так і на мікроорганізаційному рівнях. 

Пошук потенційних інвесторів ускладнений зменшенням ліквідності 

фінансово-кредитних ресурсів банківських структур, інфляційними процесами 

та скеруванням ресурсів державного бюджету на споживання і цільові 

соціально-економічні виплати. Виходячи з умов ринкового середовища, 

підприємство самостійно вибирає інвестора, інвестиційні ресурси не 

виступають об’єктом централізованого управлінського розподілу. На вільний 

вибір інвестора в значній мірі впливає розвиток фондового ринку та вторинного 

ринку цінних паперів, зростання ефективності інвестиційного менеджменту. До 

недоліків інвестиційної діяльності в Україні віднесемо проблемність іноземного 

інвестування у зв’язку зі зростанням політичних ризиків та непередбачуваності 

економічних дій влади, зокрема, в приватизаційних процесах. 
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Оптимізація об’єму та структури інвестиційних ресурсів є процесом, що 

об’єднується в концепціях управління капіталом, основні з яких можна 

використати в системі інвестиційного менеджменту торговельного 

підприємства. Дані концепції успішно вивчаються та удосконалюються 

вітчизняними економістами. 

Найбільш часто використовують традицій концепцію, побудовану на 

механізмі дії фінансового левериджу. Відповідно передбачено визначення 

середньої вартості капіталу підприємства (метод середньозважених величин) та 

його мінімальної вартості. Оптимізація та зростання вартості капіталу 

передбачає врахування фінансового ризику формування та витрат фінансового 

проекту. Отже, зі зростанням ризику інвестування вартість авансованого в 

інвестиційний проект зменшується на суму втрат внаслідок настання ризикових 

подій. 

Відомим є концептуальний підхід, що не передбачає оптимізацію 

структури капіталу, а лише враховує його вартісну оцінку (концепція 

індиферентності). Таким чином, реальна вартість капіталу визначається 

системою його балансової оцінки, що є можливим лише в умовах стійкого та 

сформованого на ринкових принципах інвестиційного ринку.  

Найбільш ефективною в ринкових економічних умовах витупає теорія 

компромісу (автори Р. Брейлі, С. Майєрс та інші), що передбачає поєднання 

реальних економічних факторів структури капіталу, джерел фінансування, 

податкових важелів регулювання з метою забезпечення зростання реальної 

вартості інвестованого капіталу.  

При цьому сприймається, що фактори формування оптимальної 

структури знаходяться в оберненій залежності впливу (зростання впливу 

одного з них передбачає зменшення впливу іншого). Відповідно, в ході 

забезпечення зростання вартості інвестованого капіталу необхідно провести 

групування даних факторів та визначити групи факторів протилежного впливу.  

Очевидно, обслуговування даної теорії на практиці передбачає значних 

інформаційних досліджень інвестиційного ринку з метою обґрунтування 
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ступені впливу окремих факторів на інвестиційну привабливість та середню 

вартість капіталу. Така модель управління капіталу забезпечує лінійну форму 

його зміни, тобто, обмежується вплив факторів та мінімізується ризик 

інвестування. 

На практиці таке моделювання може передбачати ієрархічні моделі 

структури інвестиційних витрат та їх мінімізації в ході виконання 

інвестиційного проекту [25, 28, 41, 57, 155, 162, 175, 179, 206]. 

 

 

1.4. Теоретичні основи оцінки інвестиційної привабливості  

підприємства торгівлі 

 

 

Теоретичний огляд методів економічного обґрунтування інвестицій 

відображений у монографічному дослідженні системою удосконалення 

класифікації елементів інвестиційної привабливості підприємства, зокрема 

шляхом визначення мінімальної, оптимальної та максимальної вартості 

економічного потенціалу, що забезпечує отримання інвестиційного потоку та 

відтворення торгівлі. Для удосконалення обґрунтованості інвестиційної 

діяльності у монографічному дослідженні сформульовано принципи ефективної 

діяльності, показники ефективності, методи їх розрахунку, умови та засоби 

управління інвестиційними потоками, зокрема шляхом використання підходів 

бізнес-планування інвестиційних проектів.  

Інвестиційна привабливість торгівлі як виду економічної діяльності та 

торговельного підприємства передбачає врахування ефективності використання 

інвестованого капіталу та його реалізації в торгівлі як споживчої вартості. При 

тому, інвестиційну привабливість доцільно розглядати в процесі купівлі – 

продажу підприємства торгівлі, як джерела отримання майбутньої доданої 

вартості. Як всякий товар, підприємство повинно бути корисним для покупця 

або володіти споживчою вартістю. Складність самого товару торговельного 
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підприємства породжує особливості і самої споживчої вартості. Торговельне 

підприємство повинно відповідати потребам покупця, цілям майбутнього 

споживання. Корисність торговельного підприємства, як будь-якого товару, 

проявляється в процесі використання і споживання.  

Отже, якщо торговельне підприємство не діє, не приносить дохід 

власнику (при умові що власник не має на меті збереження капіталу), воно 

втрачає свою корисність для даного власника і підлягає продажу. Основою 

корисності торговельного підприємства є здатність надавати послуги, які мають 

стійкий попит, якісно удосконалювати свою діяльність і приносити стабільний 

прибуток. Всі корисні властивості торговельного підприємства фокусуються в 

єдиній властивості - здатності приносити визначений дохід та перспективі його 

росту.  

Крім цього підприємство як об’єкт купівлі-продажу повинно мати 

визначену величину вартості як матеріальну основу його ціни. Вартість 

підприємства визначають затрати праці на створення підприємства з 

аналогічною корисністю при середніх суспільних умовах. Вартість 

підприємства може змінюватися під впливом як внутрішніх, так і зовнішніх 

чинників впливу. Зокрема, основним макроекономічним чинником впливу є 

кон’юнктура ринку та ступінь її впливу на вартісний потенціал в розрізі 

окремих видів ресурсів. Вартість підприємства може мати матеріальну, трудову 

чи безпосередньо грошову систему відображення, що відображають елементи 

та риси економічного потенціалу підприємства. 

Об’єднуючи ці риси, необхідно зазначити, що корисність підприємства 

визначає ціну з боку попиту, а затрати на відтворення аналогічного 

підприємства диктують ціну з боку пропозиції. В результаті взаємодії цих сил 

формується ринкова ціна. Ринкова ціна торговельного підприємства 

безпосередньо визначається його інвестиційною привабливістю. А саме 

можливістю підприємства генерувати доходи з врахуванням часу їх отримання 

більші ніж витрати на його придбання. Система структурних взаємозв’язків 
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відображає вплив на інвестиційну привабливість потреби корисності, вартості 

та ціни торговельного підприємства як об’єкта купівлі продажу.  

Питання інвестиційної привабливості підприємств загалом 

розглядаються, на наш погляд, без систематизації впливу ринкових 

економічних категорій. Таким чином, перш за все, необхідно зробити спробу 

визначитись з поняттями «інвестиційна привабливість», «інвестиційна 

привабливість підприємства» та «інвестиційна привабливість торговельних 

підприємств». 

Під інвестиційною привабливістю розуміється наявність економічного, 

соціального, екологічного або ефекту контролю від вкладення капіталу в 

об'єкти підприємницької діяльності (при мінімальній частці ризику). 

Інвестиційна привабливість підприємств, в тому числі і торговельних, 

деякою мірою розглядалась в роботі М. Н. Крейніної [ 205 ]. Відповідно її 

авторського тлумачення поняття - інвестиційна привабливість підприємств 

взаємопов’язується суто з його позитивним фінансовим станом. 

У монографії Бланка І. О. [16, 17, 18] інвестиційна привабливість 

підприємств розглядається у більш широкому діапазоні. Тобто крім визначення 

фінансового стану підприємств, інтегральної оцінки інвестиційної 

привабливості потребує всебічного аналізу його маркетингової, виробничої 

(торгової) та інших видів діяльності, а також дослідження основних факторів, 

що визначають прибутковість підприємства і можливість її подальшого 

збільшення. 

Інвестиційну привабливість торговельного підприємства як об'єкта 

купівлі-продажу можна визначити наступним чином: - це рівень задоволення 

фінансових, торгових, організаційних та інших вимог чи інтересів інвестора 

щодо конкретного підприємства. Рівень цього задоволення, тобто інвестиційна 

привабливість залежить від великої кількості факторів, які можна 

систематизувати наступним чином: 1) галузеві; 2) внутрішньогалузеві; 3) 

регіональні. 



 60 

1. Фактори першої групи відрізняють торговельну галузь від інших 

галузей економіки та сприяють її виділенню як порівняно привабливішої для 

інвестування.  

1.1. Відмінними особливостями життєвого циклу торговельного 

підприємства є : 

- стадія «кінцевої зрілості» порівняно довша, ніж попередні, але 

відрізняється своєю скороченістю у порівнянні з підприємствами інших 

галузей. Це означає, що період отримання стабільних обсягів продажу, 

прибутку, стабілізації активів підприємства триває недовго, змінюючись під 

впливом кон'юнктурних коливань ринку; 

- найхарактернішою для торговельних підприємств є стадія «старіння». 

На відміну від підприємств інших галузей, торговельні підприємства можуть 

прибувати на цій стадії майже нескінчений період часу за рахунок змоги 

швидкого реагування на потреби ринку (диверсифікація товарного 

асортименту, надання нових видів послуг, застосування нових форм та методів 

обслуговування, освоєння інших видів діяльності, тощо), а також завдяки тому, 

що торговельній галузі не характерна стадія «спаду», тобто торгівля 

непідвладна впливу науково-технічного прогресу та змінам макроекономічної 

ситуації.  

1.2. Незначна капіталомісткість торговельних підприємств пояснюється 

по-перше невеликими їх розмірами, по-друге незначною вартістю активів (в 

майні торговельних підприємств, відповідаючи специфіці функцій, переважно 

більшу частку складають обігові активи, а позаобігові активи займають 

незначне місце, тому що вони переважно є орендованими). Це приваблює 

інвесторів, з одного боку, так як відповідає вимогам сучасної дійсності - 

відсутність у інвесторів, особливо вітчизняних, значних капіталів; з іншого - 

знижує значущість та ризик втрати інвестованих засобів за рахунок незначних 

їх обсягів та наявності значної ліквідної частини майна ( оборотні активи ), 

беручи до уваги незначну інфляційну втрату капіталу, що знаходиться у формі 
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грошових активів та зниження вартості капіталу в товарно-матеріальних 

цінностях через природні збитки. 

1.3. Розмір прибутку на вкладений капітал значною мірою залежить від 

швидкості обертання активів, в які його інвестовано. Відомо, що швидкість 

обертання таких груп активів як позаобігові та обігові - різко відрізняється. 

Більш повільна швидкість обертання позаобігових активів зумовила, 

відповідно, нижчу їх ліквідність і ,таким чином, зменшення прибутку на 

капітал, що в них вкладено. Протилежна тенденція характеризує обігові активи. 

Для цього необхідно врахувати їх внутрішню структуру (товарно-матеріальні 

цінності, дебіторська заборгованість, грошові кошти). Прискорення руху 

обігових активів дозволяє істотно знизити потребу в них, тому що між 

швидкістю обігу цих активів та їх розміром існує зворотно-пропорційна 

залежність. В разі незмінності розмірів обігових активів прискорення їх 

обороту приносить підприємству додатковий дохід, так як у цьому випадку 

забезпечується можливість розширення обсягів його діяльності. Як вже 

зазначалось в активах торговельних підприємств більшу частку займають 

обігові, серед яких переважають товарно-матеріальні цінності. І якщо 

структуру активів торговельних підприємств порівнювати, наприклад, з 

структурою активів промислових підприємств, де основну частку займають 

позаобігові активи, то можна виділити характерну для перших більш високу в 

середньому швидкість обігу активів.  

1.4. Завдяки вигідній структурі активів торговельне підприємство має 

змогу вигідно для себе маніпулювати структурою свого капіталу, тобто 

співвідношенням боргу та власного капіталу. Висока швидкість обігу активів та 

інвестованого капіталу теоретично дає змогу підприємствам торгівлі 

отримувати кредити у будь-яких розмірах (найчастіше він приймає форму 

товарного кредиту). Чим більшу заборгованість порівняно до власного капіталу 

має підприємство, тим вищий його фінансовий леверидж, і тим вище має бути 

рентабельність власного капіталу підприємства. До певної межі фінансовий 

леверидж веде також до підвищення вартості підприємства за рахунок 
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зменшення загальної вартості його капіталу, але коли заборгованість стає дуже 

висока у порівнянні з власним капіталом, то фінансовий ризик і шанси 

неплатоспроможності зростають; тому, найпевніше, ринкова вартість 

підприємства впаде. Таким чином, якщо інвестори вважають, що у 

торговельних підприємствах висока заборгованість, йому можуть не позичати 

на вигідних умовах та не вкладати свій капітал у дане підприємство.  

1.5. Всі вище перераховані фактори, з одного боку, напряму впливають на 

інвестиційну привабливість торговельного підприємства, з іншого - сприяють 

зменшенню періоду окупності вкладеного капіталу, а це в свою чергу, є ще 

одним чинником привабливості підприємств торгівлі для інвестора. Швидка 

окупність капіталу пояснюється високою швидкістю його обігу (за рахунок 

чого є можливість збільшення обсягів діяльності, тобто реалізації, і, як 

наслідок, отримання більших доходів), можливістю підвищення прибутковості 

та обсягів продажу в майбутньому, а також значною «гнучкістю» торговельних 

підприємств до вимог ринку. Окупність інвестованого капіталу є одним із 

критеріїв для вирішення питання про доцільність вкладання коштів в дане 

підприємство. 

1.6. Інвестиційний ризик майбутнього власника торговельного 

підприємства пов’язаний з можливістю втрати частини або усього обсягу 

доходу чи інвестованого капіталу. Вірогідність отримання ризикового випадку 

дуже мала і не прямо пов’язана з господарсько-фінансовою діяльністю 

торговельного підприємства. Низький рівень інвестиційного ризику при 

здійсненні комплексних інвестицій підприємства торгівлі пояснюється за 

допомогою наступних аргументів: інфляційна захищеність капіталу за рахунок 

комплексності вкладень (позаоборотні активи, оборотні активи); отримання 

порівняно високого та стабільного доходу, що характеризує торгівлю як 

традиційну галузь і майже непідвладну впливу науково-технічного прогресу; 

невисока капіталомісткість. Загалом, можна сказати, що інвестиції, в 

підприємства такої галузі відрізняються надійністю, низьким рівнем ризику, в 

той же час високою доходністю. 
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2. Інша група факторів - внутрішньогалузеві - характеризують 

інвестиційну привабливість окремо взятого торговельного підприємства у 

порівняні з аналогічним, тобто фактори, які формують конкурентну перевагу 

підприємства в торговельній галузі. 

2.1. Торговельні підприємства сегментують ринок, тобто розподіляють 

споживачів з їх багаточисельними та складними потребами, на невеликі та 

однорідні за характеристиками потреб групи, базуючись на наступних 

критеріях: географічні, демографічні, економічні, соціальні та культурні, 

психологічні. В своїй діяльності торговельні підприємства, звичайно, 

орієнтуються не на один, а на декілька суміжних сегмента ринку, і в залежності 

від цього, формується асортимент товарів та послуг, які, в свою чергу, можуть 

знаходитись у різних стадіях життєвого циклу.  

2.2. Особливе значення у підвищенні інвестиційної привабливості має 

визначення та зайняття торговельним підприємством своєї ринкової ніші - 

сукупності споживачів, для яких найбільш оптимальним і придатним є товар та 

послуги даного підприємства, або нової ніким неосвоєної частини. Таке 

становище підприємства дає змогу йому бути впевненим хоча б деякий час у 

отриманні підвищених розмірів обсягів продажу та прибутку за рахунок 

«відриву» на певний час від конкурентів.  

2.3. Розмір загальної площі підприємства. Вплив цього фактору на 

інвестиційну привабливість підприємства може бути двояким. Якщо 

приміщення є власністю підприємства, то це однозначно підвищує вартість 

його активів. Відповідно остання напряму залежить від розміру приміщення. 

Тому для інвестора, який має обмеження в інвестиційних ресурсах, такий об'єкт 

дещо втрачає свою привабливість. З іншого боку значні розміри власного 

приміщення дають можливість майбутньому власнику використати вільні 

площі за іншим функціональним призначенням (здача в оренду, реконструкція), 

що дасть змогу отримувати додаткові доходи.  

2.4. Форма товарної спеціалізації торговельних підприємств – це фактор, 

який може вплинути на рішення інвестора щодо вибору підприємства у разі, 
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якщо ним не сформовані конкретні вимоги до об'єкту купівлі-продажу. 

Відповідно цієї ознаки торговельні підприємства поділяються на наступні 

групи: 1) універсальні (реалізують, як правило, всі основні групи продовольчих 

і непродовольчих товарів); 2) спеціалізовані (реалізують, як правило, дві-три 

групи товарів, які об'єднані спільністю попиту); 3) неспеціалізовані (реалізують 

товари різних груп, які не пов’язані між собою спільністю попиту). 

2.5. На інвестиційну привабливість торговельних підприємств впливає те, 

на які групи товарів в основному орієнтуються вони в своїй діяльності. За цим 

фактором підприємства поділяються на: ті, що реалізують товари промислової 

групи; підприємства, що торгують продовольчими товарами; змішані 

(реалізують як промислові так і продовольчі товари). Реалією сьогодення є те, 

що перевага інвесторами віддається продовольчим магазинам. 

Неплатоспроможність більшості споживачів особливо негативно впливає на 

обсяги та прибутковість реалізації промислових товарів, а це в свою чергу 

визначає інвестиційну привабливість підприємств, що ними торгують. 

2.6. Необхідно відмітити, що ризик, який притаманний окремим 

підприємствам, може значно знизити їх інвестиційну привабливість. Такий 

ризик визначають як несистематичний (специфічний). Даний ризик може 

суттєво змінитися в умовах покращення інвестиційного менеджменту 

підприємств, ефективного вивчення кон’юнктури ринкового середовища та 

врахування конкурентних переваг об’єкта інвестування, оцінкою підприємств-

конкурентів в частині їх інвестиційної привабливості, прийняття ефективних 

рішень з управління витратами операційної діяльності. 

2.7. Якщо діяльність торговельного підприємства характеризує 

домінуюча позиція на ринку товарів та послуг, кращий та якісний менеджмент, 

сприятливий клімат у трудовому колективі, який підвищує продуктивність 

праці, імідж підприємства, то це дає змогу стверджувати про наявність у нього 

гудвілу. Згідно з Законом України « Про оподаткування прибутку підприємства 

«... гудвіл – це система заходів забезпечення зростання прибутку підприємства 

у результаті покращення технологічної структури та активних організаційно-



 65 

економічних дій виробничого чи комерційного характеру, зокрема, в частині 

ефективного управління підприємством [ 4 ]. Гудвіл у складі інших видів 

нематеріальних активів підприємства збільшує його ринкову вартість. Тільки у 

разі придбання торговельного підприємства як об’єкта господарювання, 

інвестор має змогу отримати гудвіл даного підприємства а також ефект від його 

використання. Поряд з цим, наявність гудвілу підвищує інвестиційну 

привабливість торговельного підприємства у порівнянні з підприємством-

аналогом. 

3. Група регіональних факторів визначає інвестиційну привабливість 

підприємства  торгівлі в залежності від характеру їх розташування. 

3.1. Першим, найбільш узагальненим регіональним фактором є 

належність торговельного підприємства до тієї чи іншої області України. Згідно 

з відомою методикою Бланка І. О. [16, 17, 18], виділяють чотири групи регіонів 

(областей) за ступенем інвестиційної привабливості . В залежності від того, в 

якій області розташовано підприємство, ефект від інвестування змінюється. 

Хоча неможливо зовсім жорстко стверджувати таку пряму залежність, тому що 

це залежить від багатьох інших факторів, в тому числі від потреб та характеру 

самого інвестора. Безумовно, що економічний розвиток регіону, розвиток його 

інвестиційної та комерційної інфраструктури, демографічні характеристики, 

сприяють підвищенню інвестиційної привабливості розташованих тут 

підприємств. Але особливістю торговельних підприємств є те , що інвестування 

в них має бути ефективним в будь-якому регіоні, але з більшою або меншою 

віддачею в залежності від рівня доходів та купівельної спроможності населення 

даного регіону, а також рівня товарозабезпечення місцевим виробництвом. 

3.2. Диверсифікація інвестиційної привабливості торговельних 

підприємств, на наш погляд, відбувається більшою мірою за характером 

розміщення їх в рамках окремого регіону. Це означає, що вона змінюється в 

залежності від адміністративної ознаки населеного пункту, його економічних та 

функціональних характеристик, розміру за чисельністю населення. У сільській 

місцевості більш інвестиційно привабливою буде торгівля промисловими 
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товарами, що пояснюється забезпеченням населення власними продуктами 

харчування. З переходом від сільського населеного пункту до великого міста 

значущість як продовольчих, так і промислових товарів підвищується. Велике 

місто може забезпечити ефективність інвестування в торговельні підприємства 

по продажу будь-яких товарів через пред'явлення тут різноманітного попиту. 

Чисельність населення того чи іншого населеного пункту впливає на 

інвестиційну привабливість торговельного підприємства, в ньому 

розташованого, з точки зору наявності потенційних можливостей розширення 

сегменту ринку, знаходження своєї ринкової ніші, і таким чином збільшення 

обсягів діяльності. 

3.3. В населених пунктах спостерігається диверсифікація інвестиційної 

привабливості в залежності від місце розташування торговельного 

підприємства на його терені. Так відомо, що більший прибуток приносять 

підприємства торгівлі, які знаходяться у центрі або неподалік від головних 

транспортних магістралей, тобто які мають за рахунок цього інтенсивний 

споживацький потік, і, як наслідок, великі об’ємні показники господарської 

діяльності. Як правило, ціна земельних ділянок у центрі великих міст 

неймовірно висока; дуже значна орендна плата; в таких умовах можуть 

існувати тільки торговельні підприємства з великими оборотами та достатніми 

прибутками. Тому в прийнятті інвестиційного рішення відіграє значну роль не 

тільки інвестиційна привабливість таких підприємств, але й їх ринкова ціна. 

Запропонована класифікація допомагає не тільки визначитись з переліком 

факторів, особливостями та напрямками їх впливу, але й дає змогу системно 

підійти до кількісної оцінки впливу факторів на інвестиційну привабливість 

підприємств. З цією метою розроблена комплексна система показників, 

кінцевим результатом якої є виведення об’єднаного інтегрального показника 

інвестиційної привабливості торговельних підприємств. Тобто показника, який 

інтегрує в собі вплив кожного з факторів і є основним критерієм вибору об'єкту 

інвестування через акт купівлі-продажу. Серед методичних підходів по оцінці 

інвестиційної привабливості підприємств, що розглядаються у вітчизняній 
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літературі і періодичних виданнях, превалюють ті, які ґрунтуються на аналізі і 

оцінці їх фінансово-виробничої діяльності, зокрема фінансово-економічних 

показників [31, 35, 41, 46, 51, 57, 97, 110, 113, 142, 179, 189]. 

Деякі з них побудовані на фінансових показниках, за допомогою яких 

визначається інвестиційна привабливість суто акціонерних товариств, тобто 

підприємств-емітентів [51, 57, 78, 82, 99, 103, 107, 128, 131, 139, 142, 146, 164]. 

Традиційно досліджуються цими авторами тільки промислові підприємства. 

Методичний підхід, що запропонований Строкович А. [ 203 ] теж 

відпрацьована на прикладі промислових підприємств, але оцінка їх 

інвестиційної привабливості проводиться по фінансовому і економічним 

направленням, кожне з яких характеризується своєю системою показників. 

Такий підхід дає більш детальну і різнобічну оцінку. 

Методика оцінки інвестиційної привабливості, що розглядається Бланком 

І. О. [16, 17, 18] не прив'язана до підприємств визначеної галузі, що є 

позитивною її рисою. Також не обмежена тільки глибоким фінансовим 

аналізом діяльності підприємств. Поряд з аналізом оцінка інвестиційної 

привабливості передбачає виявлення стадії життєвого циклу підприємства. 

Дослідження інвестиційної привабливості безпосередньо торговельних 

підприємств проводилось Крейніною М. Н. і відображені у її монографії [ 208 ]. 

Оцінка базувалась суто на фінансовому аналізі діяльності торговельного 

підприємства - акціонерного товариства у порівнянні з підприємствами інших 

галузей економіки. На офіційному рівні діє Методика інтегральної оцінки 

інвестиційної привабливості підприємств і організацій, що затверджена 

Міністерством юстиції України 31 березня 1998 року [ 210 ]. 

Позитивними її рисами є наступне: інтегральна оцінка дає змогу поєднати 

в одному показнику багато різних за назвою, одиницями виміру, вагомістю та 

іншими характеристиками чинників; об'єктивність оцінки забезпечується 

вирішенням задачі за допомогою електронно-обчислювальної техніки; 

математичний метод забезпечує точний розрахунок значення інтегрального 
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показника інвестиційної привабливості підприємств на базі розробленого 

програмного комплексу для комп’ютера. 

Поряд з позитивними моментами, що характерні для даної Методики, на 

наш погляд, існують і негативні. Це такі як: в первинному вигляді може бути 

застосована тільки для промислових підприємств. Щоб застосувати її для 

торговельних підприємств необхідно переглянути алгоритми розрахунку 

деяких з показників, їх вагомість у відповідній групі, екстремальні обмеження; 

оцінка інвестиційної привабливості проводиться тільки на основі фінансово-

економічних показників. На інвестиційну привабливість зокрема торговельних 

підприємств впливає маса інших факторів, які ніяк не враховуються; 

громіздкість та складність розрахунків, які необхідно провести для визначення 

інтегрального показника обмежують інвестора придбанням програмного 

комплексу та спеціальною підготовкою, яка необхідна у разі збою програми. 

Систематизацію показників, що відображають вплив факторів на 

інвестиційну привабливість торговельного підприємства відображено в табл. 

1.2.  

Так в залежності від значущості в інтегральній оцінці інвестиційної 

привабливості, показники групуватимуться наступним чином: основні - це 

показники, які приймають участь в оцінці впливу тих чи інших факторів 

інвестиційної привабливості торговельних підприємств на рівні детальної 

характеристики об’єкту; допоміжні - це показники, які можна застосовувати на 

розсуд інвестора з метою поглиблення аналізу основних показників; часткові 

(аналітичні) - це основні показники, за допомогою яких може здійснюватись 

оцінка впливу факторів інвестиційної привабливості у повному обсязі на рівні 

детальної характеристики об’єкту; узагальнюючі - це показники, що вибрані з 

основних за критерієм особливої значущості в інтегральній оцінці 

інвестиційної привабливості підприємств.  

II. В залежності від методів, що застосовуються для їх визначення, 

показники діляться на ті, що розраховуються: 1) на основі методів фінансового 

аналізу; 2) на основі інших методів аналізу. 
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Таблиця 1.2 

Систематизація показників, за допомогою яких визначають вплив факторів на 

інвестиційну привабливість торговельних підприємств 

Ча
ст

ко
ві

 

Основні Допоміжні 

Стадія життєвого циклу: 
1. Динаміка суми власного капіталу 

2. Динаміка прибутку від операційної діяльності 

а) динаміка загальної суми активів; 
б) динаміка обсягу товарообороту; 

Капіталомісткість 
3. Капіталомісткість 

а) капіталовіддача; 
б)коефіцієнт маневреності; в)частка 

позаобігових активів в загальній сумі 
активів; 

Період обороту капіталу 
4. Коефіцієнт оборотності активів 

5. Коефіцієнт оборотності власного капіталу 
6. Коефіцієнт оборотності оборотних активів 

а)коефіцієнт оборотності 
позаоборотних активів; 

б)коефіцієнт оборотності товарно-
матеріальних запасів; 

в) коефіцієнт оборотності 
дебіторської заборгованості; 

Фінансовий леверидж 
7. Коефіцієнт автономії 

8. Коефіцієнт фінансування 
а) коефіцієнт заборгованості; 

Окупність капіталу 
9. Рентабельність власного капіталу 
10. Рентабельність товарообороту 

а)рентабельність активів; 

Ризик. 11. Коефіцієнт варіації а) середньоквадратичне відхилення; 

Ринковий сегмент 
12. Частка ринку 

а) місткість сегменту; 
б) коефіцієнт задоволення попиту; 

Розмір загальної площі і земельної ділянки 13. 
Розмір загальної площі 

14. Площа земельної ділянки 

а) коефіцієнт співвідношення 
торгової та складської площі; 
б) ступінь забудови території; 

Несистематичний ризик 
15. Рентабельність окремих видів діяльності а)рентабельність окремих видів угод; 

Гудвіл. 16. Сума гудвілу а)структура гудвілу; 
Місце розташування 

17. Загальний зональний коефіцієнт а) локальний зональний коефіцієнт; 

У
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1. Рентабельність власного капіталу 
2. Коефіцієнт варіації 

3. Коефіцієнт фінансування 
4. Гудвіл 

5. Загальний зональний коефіцієнт 
6. Капіталомісткість 
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Інформаційною базою розрахунку показників інвестиційної 

привабливості виступають фінансові результати торговельного підприємства та 

система нормативів і обмежень, що використовується у фінансовому аналізі. 

Важливою проблемою є визначення реальної (ринкової) вартості торговельного 

підприємства та відповідної інвестиційної привабливості. Методично доцільно 

проводити аналіз інвестиційної привабливості окремих елементів ресурсного 

потенціалу торговельного підприємства. Зокрема, доцільно визначати 

інвестиційну привабливість праці (трудового капіталу), капіталовкладень 

(матеріальних ресурсів), оборотного капіталу (фінансових ресурсів). 

Система показників інвестиційної привабливості окремих елементів 

ресурсів може узагальнюватися шляхом розрахунку інтегрованих показників в 

цілому для торговельного підприємства чи організації. 

Систематизація показників інвестиційної привабливості та розробка 

заходів її забезпечення є важливим елементом фінансового планування 

підприємства та бізнес-планування окремих інвестиційних проектів в торгівлі.  

Теоретичний огляд методів економічного обґрунтування інвестиційних  

проектів дозволив удосконалити класифікацію елементів інвестиційної 

привабливості підприємства, зокрема шляхом визначення мінімальної, 

оптимальної та максимальної вартості ресурсного потенціалу, що забезпечує 

ефективність відтворення торгівлі.  

Для удосконалення обґрунтованості інвестиційних проектів у монографії 

сформульовано організаційні принципи ефективної діяльності, показники 

ефективності, методи їх розрахунку, умови та засоби управління 

інвестиційними потоками, зокрема, шляхом використання методичних підходів 

бізнес-планування інвестиційних проектів.  
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РОЗДІЛ ІІ 

ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ 

ВІДТВОРЕННЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТОРГОВЕЛЬНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

 

2.1. Особливості інвестиційного клімату сфери торгівлі 

 

 

Аналіз інвестиційного клімату в торгівлі  відображає процес у ході якого 

здійснюється перетворення ресурсів з врахуванням цільових інтересів як 

об’єкта інвестування, так і інвестора. Динамічна модель інвестиційної 

активності в Україні зростає. Водночас, темпи росту інвестованого капіталу в 

торгівлю переважають темпи росту в інші галузі, зокрема матеріального 

виробництв, що обумовлено перевагами інвестиційної привабливості в торгівлі 

та оптимальністю терміну окупності капіталовкладень в торговельні 

підприємства. Таким чином, інвестиційний клімат торгівлі характеризується 

мінімізацією термінів окупності інвестованих ресурсів. Водночас, офіційна 

статистична та бухгалтерська звітність торгівлі чи окремих торговельних 

підприємств характеризує низьку рентабельність інвестованих потоків (0,5 –  

2,5 %), що в цілому має відображати значний термін окупності інвестицій, 

особливо в основні засоби (200 – 40 років). Можна робити висновок про вплив 

на інвестиційний клімат торгівлі очікуваних доходів майбутніх періодів, чи не 

врахованих доходів поточних періодів реалізації інвестиційних проектів. 

На покращення інвестиційного клімату в торгівлі впливає переважання 

темпів росту реальної вартості капіталовкладень над індексами росту 

споживчих цін, що передбачає подальші інвестиційні проекти в частині 

модернізації розширення чи створення основних засобів торгівлі. В Західному 

регіоні основна частина інвестицій торгівлі спрямована на реконструкцію 

діючих об’єктів та технологічне переоснащення діючих об’єктів, що пов’язано 
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з обмеженістю концентрованих інвестиційних ресурсів. Водночас, про 

покращення інвестиційного клімату свідчить інтенсивний розвиток об’єктів 

гіпер- та супермаркетів, ризик інвестиційних проектів у які значний. 

Інвестиційна привабливість даних об’єктів обґрунтовується переважанням 

рентабельності грошових потоків за умови росту інвестованого капіталу, 

оскільки темпи росту товарообороту переважають темпи росту грошового 

інвестованого потоку. 

Планово-економічна робота в підприємстві передбачає проведення 

аналітичних та планових розрахунків формування і використання економічного 

потенціалу та виконання економічних порівнянь щодо потреби в економічному 

потенціалі та можливості його використання. В цілому означені розрахунки 

визначення потреби в ресурсному потенціалі та інвестованому капіталі 

передбачають таку послідовність економічних дій: визначення економічної 

стратегії та цільових завдань торговельного підприємства; вивчення впливу 

середовища функціонування торговельного підприємства на 

конкурентоспроможність економічного потенціалу; вивчення інвестиційної 

політики в середовищі господарсько-фінансової діяльності торговельного 

підприємства; визначення економічних характеристик та вартісних показників 

потенціалу, що забезпечить виконання економічної стратегії і 

конкурентоспроможність торговельного підприємства;розробка стратегічних 

альтернатив розвитку економічного потенціалу; розробка стратегії 

інвестиційної діяльності торговельного підприємства; впровадження заходів, 

що забезпечить реалізацію стратегії розвитку економічного потенціалу; 

визначення інвестиційної привабливості економічного потенціалу та її 

параметризація; - розробка системи забезпечуючи функціональних стратегій з 

формування економічного потенціалу та інвестиційної привабливості; - 

розробка системи тактичних завдань та господарських рішень з використання 

економічних ресурсів; - моніторинг виконання стратегії та цільових завдань 

формування і використання інвестиційних ресурсів [13, 27, 50, 57, 110, 128, 188, 

191].  
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Очевидно послідовність даних дій залежить від типів стратегій розвитку 

та функціонування торговельних підприємств, що можуть поділятися залежно 

від життєвого циклу підприємства, напрямку діяльності, виду ресурсів, 

функціонального принципу, способів забезпечення. Важливим формування 

стратегії за функціональним принципом та виділення товарної стратегії, 

стратегії взаємодії з ринками економічних ресурсів, стратегії управління 

прибутком, стратегії інвестиційної діяльності, стратегії управління активами, 

стратегії стимулювання персоналу. 

Залежно від виду ресурсів в економічній літературі розрізняють такі види 

стратегії: стратегія формування та використання матеріально-технічної бази; 

стратегія формування власного капіталу;  стратегія залучення позикового 

капіталу; стратегія формування інших ресурсів [82, 104, 106, 155, 167, 193]. 

На нашу думку, в даному переліку для торговельного підприємства 

відсутніми є стратегія формування та використання товарних запасів та 

стратегія формування нематеріальних ресурсів. Означені стратегії мають бути 

як внутрішньо-збалансованими, так і узгодженими змінам зовнішнього 

середовища, оскільки підприємство торгівлі в значній мірі формує ресурси та 

ефективно використовує їх адекватно до стратегії розвитку внутрішньо-

регіонального ринку і суспільства в цілому. Наприклад, стратегія формування 

товарних запасів в торгівлі залежить від: стратегії розвитку товарного 

виробництва; стратегії формування доходів і купівельного попиту споживачів. 

Таким чином, формування інвестиційного потенціалу і 

конкурентоспроможності підприємства залежить від середовища 

функціонування і потребує його діагностики.  

Зовнішнє оточення є джерелом ресурсів для підтримки внутрішнього 

потенціалу. Адже торговельне підприємство перебуває в стані постійного 

обміну із зовнішнім оточенням.  Оскільки інвестиційні  ресурси є обмежені і на 

них також претендують конкуренти, то може виникнути загроза, за якої 

підприємство не одержить потрібній їй ресурси, що призведе до негативних 

наслідків.  
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Для того щоб визначити стратегію поведінки підприємства  і реалізувати 

її, керівництво повинно мати чітку уяву як про внутрішнє середовище 

підприємства, її потенціал і тенденції до змін у ньому і місце фірми в 

зовнішньому оточенні. Можливості формування і використання інвестиційного 

потенціалу підприємства в умовах конкурентної боротьби залежить від його 

конкурентоспроможності. Конкурентоспроможність окремого торговельного 

підприємства на певному сегменті товарного чи регіонального ринку виступає 

як оцінка конкурентних переваг формування і використання ресурсного 

потенціалу  

Доцільно розглядати основні обмеження зовнішнього середовища в 

частині формування інвестиційного  потенціалу окремого підприємства та 

відображення даних обмежень економічними параметрами і показниками, що їх 

характеризують (рис. 2.1). 

Економічні обмеження зовнішнього середовища доцільно пов’язувати з 

принципами функціонування підприємства, зокрема: 

- принцип самофінансування (зростання частки формування економічного 

потенціалу за рахунок власних джерел); 

- принцип самоокупності (забезпечення простого відтворення 

економічного потенціалу за рахунок капіталізації фінансових результатів 

господарської діяльності). Аналогічні принципи є адекватними для формування 

інвестиційного потенціалу торговельного підприємства. 

Основні фактори впливу середовища функціонування потребують їх 

економічної оцінки та діагностики в ході управління формуванням  

інвестиційного потенціалу підприємства. Для торговельного підприємства 

важливим критерієм конкурентоспроможності є переважання попиту на товари 

(зовнішній фактор) над пропозицією товарів (внутрішній фактор). Числовими 

характеристиками попиту виступають: місткість внутрішньо регіонального 

ринку; частка торговельного підприємства в системі внутрішньо регіонального 

ринку; динаміка розвитку та еластичність попиту; сегментація покупців; 

частота та ритмічність покупок.  
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Числовими характеристиками пропозиції виступають: розмір та 

структура товарних запасів; коливання рівня цін; коливання обсягів пропозиції; 

динаміка розвитку та еластичність пропозиції. Важливим фактором 

формування трудового потенціалу торговельного підприємства є переважання 

чисельності трудових ресурсів ринку праці над потребою в працівниках, що 

забезпечує економічно-вигідну для підприємства трудонадлишкову 

кон’юнктуру і зменшення витрат на формування трудових ресурсів. 

Очевидним обмеженням формування матеріальних ресурсів є 

переважання їх пропозиції в зоні діяльності над потребою торговельного 

підприємства, що забезпечить ефективну стратегію товаропостачання та 

оптимальність витрат на формування і утримання основних засобів 

підприємства. Обмеженням використання фінансових ресурсів є переважання 

обсягу фінансових ресурсів, що наявні на початок періоду, позичені та залучені 

за період над обсягом фінансових ресурсів, використаних за календарний 

період. Означене обмеження є важливим принципом фінансового управління і 

планування торговельного підприємства. 

Таким чином, фактори впливу середовища функціонування підприємства 

на конкурентоспроможність інвестиційного потенціалу носять:  

- порівняльний характер (результатом порівняння є визначення рівня 

конкурентоспроможності); 

- динамічний характер (фактори впливу є еластичним в часі і просторі). 

Відповідно до динамічності впливу окремі економісти розрізняють 

часовий етап – життєвий цикл конкурентної переваги. Доцільно розглядати 

циклічність функціонування торговельного підприємства та забезпечення його 

конкурентоспроможності. Відповідно до життєвого циклу торговельного 

підприємства в цілому можна визначити взаємозв’язки з життєвим циклом 

товарів, що реалізуються, інвестиційною привабливістю підприємства. 

Структура життєвого циклу торговельного підприємства є традиційною 

та включає стадії зростання, стійкості та спаду, що визначають часові 

обмеження циклічного коливання та його структуру в розрізі окремих стадій. 
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На нашу думку, стосовно категорії інвестиційний потенціал доцільно 

розглядати етап формування економічного потенціалу, етап використання 

економічного потенціалу, відповідні їм фази, суб’єкти та числові 

характеристики впливу на конкурентоспроможність ресурсів (рис. 2.2). 

Важливим є визначення кола підприємств конкурентів, збір інформації 

про діяльність підприємств та формування оціночних показників. Для оцінки 

конкурентів можна використовувати елементи вартісної (натуральної, умовно-

натуральної) оцінки окремих елементів ресурсів, визначення ефективності їх 

використання та порівняння в системі конкурентних переваг. Отже, 

конкурентоспроможність потенціалу торговельного підприємства може бути 

оцінена шляхом порівняння умов, економічних ресурсів та результатів 

господарсько-фінансової діяльності окремого торговельного підприємства з 

певною групою підприємств аналогічного виду діяльності, що визнані його 

конкурентами. Обґрунтування кола конкурентів передбачає визначення 

сегменту ринку, що є найбільш привабливий для торговельного підприємства за 

колом споживачів та товарною структурою. Як правило, підприємство є 

конкурентоспроможним лише на окремих сегментах ринку, що залежить від 

ступені конкурентоспроможності ресурсного потенціалу. Конкуренти мають 

функціонувати в даному сегменті товарного ринку (напр., система внутрішньо-

регіонального ринку), асортиментна структура товарообороту, фази життєвого 

циклу, можливості формування ресурсного потенціалу мають бути 

порівняльними з даним торговельним підприємством. Важливим є збір 

інформації необхідної для оцінки конкурентоспроможності підприємств зони 

функціонування. Джерелом отримання інформації можуть бути статистичні 

бюлетені, кон’юнктурні огляди, що виконані маркетинговими фірмами, 

соціологічні опитування, експертні оцінки. Критерії та напрямки оцінки 

інвестиційної привабливості економічного потенціалу доцільно проводити в 

розрізі видів ресурсів та напрямків діяльності. Так, інвестиційну привабливість 

основних засобів відображають показники їх наявності стану, розвитку та 

ефективності використання. 
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Інвестиційну привабливість товарних запасів характеризує їх 

товарооборотність (в разах обороту) та витратомісткість їх формування. 

Окремо можуть використовуватися показники відповідності фактичних 

товарних запасів до нормативних обмежень, ритмічність поставки, рівень 

транспортних витрат, що пов’язані з товаропостачанням.  

Окремо можна виділити групу показників інвестиційної привабливості 

процесу торговельного обслуговування, зокрема широта реалізованого 

асортименту, стійкості реалізованого асортименту, середній обсяг витрат часу 

покупців на очікування обслуговування, коефіцієнт завершеності покупок, 

загальна кількість та сума платних послуг. 

Інвестиційну привабливість трудового потенціалу відображають 

показники забезпеченості трудовими ресурсами, продуктивності та 

ефективності праці рівня витрат на оплату праці, рівня соціальних виплат, 

плинності кадрів. Окремо можуть використовуватись показники якості 

персоналу, раціональності організаційної структури управління, ефективності 

менеджменту персоналу. В умовах реформування власності важливими є 

показники участі працівників підприємства у формування фінансових 

результатів (прибуток на одного облікового працівника, дохід на одного 

облікового працівника). Інвестиційну привабливість фінансових ресурсів 

підприємства можуть характеризувати узагальнюючі показники ефективності 

використання фінансових ресурсів, зокрема коефіцієнт оборотності капіталу, 

період обороту капіталу, коефіцієнт рентабельності використаного капіталу, 

коефіцієнт рентабельності власного капіталу, коефіцієнт рентабельності 

власного капіталу. Окремо можу використовуватися показники ефективності 

управління фінансовим станом торговельного підприємства, зокрема коефіцієнт 

абсолютної ліквідності, коефіцієнт проміжної платоспроможності, коефіцієнт 

автономії, коефіцієнт фінансування, коефіцієнт маневреності [137, 139, 142, 

188, 189]. 

Узагальнюючими показниками інвестиційної привабливості  ресурсного 

потенціалу можуть бути показники дохідності ресурсів, дохідності операційних 
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витрат, ресурсорентабельності обороту. Означена система показників за умови 

відсутності інформації про конкурентів може розраховуватись шляхом бальної 

оцінки якості, що отримана на основі порівнянь оцінок експертів. На нашу 

думку, для визначення впливу середовища функціонування підприємства на 

інвестиційну привабливість торговельного підприємства доцільно провести такі 

розрахунки: узагальнюючих показників ефективності використання ресурсного 

забезпечення підприємства в розрізі окремих видів ресурсів (матеріальні, 

трудові, фінансові); узагальнюючих показників ефективності використання 

ресурсного забезпечення в середньому для системи Укоопспілки та в 

середньому по торгівлі в Україні;  порівняння результатів для підприємства, 

для системи Укоопспілки, для торгівлі в Україні; визначення оптимальних 

значень ефективності використання ресурсного потенціалу; визначення запасу 

інвестиційної привабливості  окремих видів ресурсів торговельного 

підприємства. 

Розглянемо означену послідовність розрахунків для торгівлі 

Тернопільського МСТ Тернопільської ОСС. Інформаційної базою розрахунку 

виступають баланс підприємства, звіт про фінансові результати, звіт про 

наявність торговельної мережі ресторанного господарства, звіт з праці, звіт про 

продаж і запаси товарів у торговій мережі і мережі ресторанного господарства, 

статистична звітність показників господарсько-фінансової діяльності 

підприємств та організацій системи Укоопспілки, статистичні бюлетені та 

щорічники господарсько-фінансової діяльності підприємств торгівлі в Україні. 

Для розрахунків використовують систему вхідних показників, зокрема: 

роздрібний товарооборот торгової мережі, в тому числі в розрізі продовольчих і 

непродовольчих товарів; торгова площа, складська площа; середньооблікова 

чисельність працівників, фонд оплати праці працівників;  валовий дохід, 

прибуток; вартість оборотних активів, власний капітал, довгострокова та 

короткострокова заборгованість. Розрахунки доцільно проводити в розрізі 

окремих календарних періодів, що носять поточний характер та є забезпечені 

інформаційно (квартал, рік). 
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Для оцінки конкурентоспроможності використання основних засобів 

торговельного підприємства використано показники (табл. 2.1): товарообороту 

на 1 м2 торгової площі (для торгівлі в цілому, для торгівлі продовольчими 

товарами, для торгівлі непродовольчими товарами); ефективності використання 

основних засобів (фондовіддача, фондомісткість, фондоозброєність, 

фондорентабельність, інтегральний показник). 

Таблиця 2.1 

Конкурентоспроможність та інвестиційна привабливість використання 

основних засобів торговельного підприємства у 2007 р. 

Показники 

Значення для 

торговельного 

підприємства 
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2005 р. 2006 р. 2007 р. 

Фондовіддача, грн. 0,36 0,44 0,63 0,95 1,19 

Фондомісткість, грн.  2,78 2,27 1,59 1,05 0,84 

Фондоозброєність, тис. 

грн. / чол.. 
48,1 48,5 47,3 21,5 28,05 

Фондорентабельність, % 0,4 0,38 0,25 1,01 1,3 

Інтегральний показник 0,38 0,41 0,40 0,97 1,24 

Товарооборот на 1 м2 

торгової площі, 

 тис. грн. 

0,57 0,87 1,32 1,58 8,48 

Товарооборот на 1 м2 

торгової площі, 

продтоварів, тис. грн. 

0,71 0,74 1,24 1,61 6,15 

Товарооборот на 1 м2 

торгової площі, 

непродтоварів,  

тис. грн. 

0,38 2,31 2,31 1,41 12,08 
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Динамічна модель фондовіддачі за 2005 – 2007 роки відображає ріст 

показника з 0,36 грн. до 0,63 грн. Водночас, за 2007 рік фондовіддача для 

системи Укоопспілки складає 0,95 грн., для торгівлі в Україні 1,19 грн., що 

значно переважає показник торговельного підприємства. 

Резерв фондовіддачі спів ставно до підприємств Укоопспілки складає:  

0,95 – 0,63 = 0,32 грн., 

стосовно до торгівлі в Україні складає: 

1,19 – 0,63 = 0,56 грн. 

Темпи росту товарообороту з метою забезпечення еквівалентності 

фондовіддачі торговельного підприємства і підприємств конкурентів системи 

Укоопспілки мають скласти: 

(0,95 / 0,63) · 100 = 150,8 %, 

фондовіддачі торговельного підприємства і підприємств-конкурентів для 

торгівлі України в цілому мають скласти: 

(1,19 / 0,63) · 100 = 188,9 %. 

За умови незмінності товарообороту в динамічній моделі ріст 

фондовіддачі може відбутися шляхом зменшення вартості основних фондів 

торговельного підприємства відповідно на 150,8 % (фондовіддача 

торговельного підприємства стане еквівалентною фондовіддачі підприємств 

конкурентів системи Укоопспілки) та на 188,9 % (фондовіддача торговельного 

підприємства стане еквівалентною фондовіддачі підприємств-конкурентів для 

торгівлі України в цілому). Аналогічні порівняння та визначення резервів 

розвитку (інтенсивного чи екстенсивного) основних засобів можна провести в 

розрізі інших показників ефективності використання основних засобів.  

Узагальнюючі розрахунки можна провести з використанням інтегрованих 

показників, зокрема інтегральний показник, що систематизує фондовіддачу і 

фондорентабельність в торговельному підприємстві складає 0,40, що 3,1 разів 

менше ніж для торгівлі України в цілому. Інвестиційна привабливість 

торговельної площі характеризує товарооборот на 1 м2, що за 2007 рік склав 

1,320 тис. грн. (резерв товарообороту порівняно з підприємствами системи 
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Укоопспілки складає  0,260 тис. грн., порівняно з торгівлею в Україні 7,160 тис. 

грн.). Очевидним є висновок про недостатню конкурентоспроможність 

торговельної площі в підприємстві, що потребує розробки заходів управління 

формуванням та використанням основних засобів. Як правило, визначають такі 

шляхи розвитку ресурсного потенціалу: зменшення вартості основних засобів і 

торговельної площі (екстенсивний шлях); ріст роздрібного товарообороту, 

оптимізація структури роздрібного товарообороту, ріст валового доходу 

(інтенсивний шлях).  

Для оцінки конкурентоспроможності використання трудових ресурсів 

торговельного підприємства використано показники (табл. 2.2): продуктивності 

та ефективності праці; суми та рівня витрат на оплату праці. 

Таблиця 2.2 

Конкурентоспроможність та інвестиційна привабливість використання 

трудових ресурсів торговельного підприємства у 2007 р. 

Показники 

Значення для 
торговельного 
підприємства 

Зн
ач

ен
ня

 д
ля

 
си

ст
ем

и 
У

ко
оп

сп
іл

ки
 

Зн
ач

ен
ня

 д
ля

 
то

рг
ів

лі
 в

 
У

кр
аї

ні
 

2005 р. 2006 р. 2007 р. 

Виробіток на одного 
працюючого, тис. грн. 

17,3 21,1 29,9 20,4 33,4 

Витрати на оплату 
праці одного 

працюючого, грн. 
1942,3 2472,6 3013,9 4055,8 6717,1 

Рівень витрат на 
оплату праці, % 

11,2 11,7 10,1 19,8 20,1 

Середньомісячна 
заробітна плата одного 

працюючого, грн. 
361 406 551 537,9 860 

Торгова площа, яка 
припадає на 1 

працівника 
30,5 24,3 22,7 12,9 3,94 
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Динамічна модель виробітку на одного працюючого відображає 

зростання на протязі 2005 – 2007 років з 17,3 тис. грн. до 29,9 тис. грн. та 

переважання показника в торгівлі системи Укоопспілки у 2006 році на: 

29,9 – 20,4 = 9,5 тис. грн. 

Водночас, в системі торгівлі України показник виробітку є вищим на: 

33,4 – 29,9 = 3,5 тис. грн. 

Економічна діагностика ефективності використання трудових ресурсів 

передбачає врахування взаємозв’язку з іншими видами ресурсів. Так, торгова 

площа (матеріальні ресурси), що припадає на одного працівника є значно 

вищою ніж підприємствах-конкурентах, що відображає надлишок основних 

засобів та неефективне використання трудового потенціалу. Важливою 

характеристикою конкурентоспроможності трудового потенціалу є середня 

заробітна плата одного працюючого, що в торговельному підприємстві у 2007 

році склала 251,0 грн. за місяць та 2,3 разів є меншою від показника 

торговельних підприємств України в цілому. Очевидно, фактор привабливості 

оплати праці впливає на плинність кадрів та зменшення якості трудового 

потенціалу торговельного підприємства.  

Водночас, рівень витрат на оплату праці в підприємстві є нижчим ніж в 

конкурентів, що в подальшому може забезпечити ріст конкурентоспроможності 

продукції підприємства у результаті відносно меншої ціни реалізації товарів та 

послуг. Інвестиційну привабливість ресурсного потенціалу в значній мірі 

відображають показники ресурсовіддачі та ефективності використання 

фінансових ресурсів. 

Для оцінки інвестиційної привабливості фінансових ресурсів (табл. 2.3) 

розраховують наступні групи показників: оборотності оборотних коштів; 

рентабельності оборотних коштів; ліквідності ресурсів підприємства.  

Очевидною є проблема недостатньої оборотності оборотних коштів, яка у 

3,9 разів є меншою порівняно з підприємствами-конкурентами торгівлі України 

в цілому. Відповідно, термін одного обороту коштів є відносно тривалим (47,4 
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днів), що потребує збільшення частки власних оборотних коштів в структурі 

джерел формування фінансових ресурсів. 

Таблиця 2.3 

Конкурентоспроможність та інвестиційна привабливість використання 

фінансових ресурсів торговельного підприємства у 2007 р. 

Показники 

Значення для 

торговельного 

підприємства 

Зн
ач

ен
ня

 д
ля

 
си

ст
ем

и 
У

ко
оп

сп
іл

ки
 

Зн
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ня

 д
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то
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ів

лі
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У

кр
аї

ні
 

2005 р. 2006 р. 2007 р. 

Коефіцієнт оборотності 

оборотних коштів 
5,6 5,9 7,6 13,2 27,1 

Термін одного обороту 

оборотних коштів, дні 
64,3 61,0 47,4 27,3 13,3 

Рентабельність 

товарообороту, % 
1,1 0,9 0,4 1,1 1,15 

Рентабельність 

оборотних коштів, % 
6,3 5,2 3,0 14,1 31,1 

Коефіцієнт поточної 

ліквідності 
1,03 1,1 0,71 0,51 0,97 

 

Рентабельність оборотних коштів є в 10,4 разів меншою порівняно з 

підприємствами-конкурентами торгівлі України в цілому, що відображає 

недостатність фінансових результатів підприємства, зокрема чистого прибутку 

для відтворення фінансових ресурсів [209, 211]. 

Показники конкурентоспроможності та інвестиційної привабливості 

ресурсного потенціалу торговельного підприємства в ході фінансового 

планування можна використати для розрахунку критичних меж і оптимізації 

структури роздрібного товарообороту.  

Проведемо економічну діагностику інвестиційного клімату та 

конкурентоспроможності економічного потенціалу на рівні окремих 
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підприємств торгівлі і їх організаційних систем  в споживчій кооперації., 

зокрема Тернопільської ОСС.  

В стратегічні зоні господарювання Тернопільського МСТ розміщується 

багато інших підприємств різної форми власності, які займаються аналогічною 

діяльністю. Основними конкурентами Тернопільського МСТ є приватні 

підприємства, які мають набагато краще налагоджене систему збуту продукції. 

Приватні підприємства в деяких планах мають краще налагоджену систему 

постачання сировини та збуту продукції через своїх постачальників. Це також 

має свій вагомий вплив у боротьбі за споживача. Адже покупець буде купувати 

ту продукцію, яка є більш дешевою та якісною. 

Успішне формування ринкових відносин між Тернопільським МСТ та 

іншими суб’єкта ми господарювання різних форм власності, реалізація стратегії 

стабілізації і піднесення економіки України залежить від нарощування 

потенціалу і посилення взаємодії всіх складових багатоукладної економіки – 

державного, приватного, змішаного та кооперативного секторів. Кожному із 

цих секторів належить певне місце і відведена окрема роль у досягненні 

зазначених цілей.  

В Тернопільському районі функціонує в даний момент нажаль тільки 3 

споживчих товариства, які конкурують, співпрацюють і одночасно стратегічно 

планують збільшення виторгу від реалізації продукції в майбутньому [211]. 

Враховуючи внутрішню конкуренцію в системі торгівлі Тернопільського 

МСТ розрахуємо конкурентоспроможність окремих структурних підрозділів 

торговельної організації (табл. 2.4).  

Найбільш інформаційно забезпеченим для розрахунків є «метод рангів» 

окремих підприємств з використанням критеріїв мінімуму набраних рангів та 

визначення відповідного місця в конкурентній боротьбі. Така оцінка буде 

відображати конкурентоспроможність економічного потенціалу, ефективність 

його використання та може бути використана для обґрунтування структури 

ресурсного потенціалу в розрізі вартості матеріальних, трудових і фінансових 

ресурсів. 
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Таблиця 2.4 

Показники діяльності торгівлі  споживчих товариств  

Тернопільської облспоживспілки у 2007 р. 

Показники 
Тернопільське 

МСТ 

Збаражське 

СТ 

Підволочиське 

СТ 

Обсяг виторгу від реалізації 

продукції, тис. грн. 
1370,0 2946,0 353,5 

Чистий прибуток, тис. грн. 1,9 2,5 0,3 

Кількість працівників, чол. 45 69 11 

Кількість торгових 

точок, од. 
14 24 6 

Величина операційних 

витрат, тис. грн. 
255,7 425,2 38,9 

Величина власного капіталу, 

тис. грн. 
842,0 1280,7 236,5 

 

Економічний потенціал споживчих товариств відрізняється за ступеню 

концентрації та кількістю торгових точок, відповідно торговельною площею. 

Водночас, порівняльні показники відображають нерівномірність операційних 

витрат на одну торгову точку, кількості працюючих, величини власного 

капіталу в одній торговій точці  

Узагальнюючим показником ефективності використання потенціалу є 

обсяг виторгу від реалізації продукції, що припадає на одного працівника 

(виробіток) та на 1 м2 торгової площі. Деталізація економічної діагностики 

передбачає врахування структури реалізації продукції та оптимізацію 

товарообороту з метою зменшення витратомісткості торгівлі і рівня 

операційних витрат.  

Охарактеризувавши основні дані споживчих товариств Тернопільської 

області в 2006 році, розглянемо основні конкурентні переваги кожного 

господарюючого суб’єкта і надаємо їм власну оцінку (табл. 2.5). 
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Таблиця 2.5 

Економічна діагностика конкурентних переваг та інвестиційної 

привабливості торгівлі у підприємствах Тернопільської ОСС  

Підприємства 

Конкурентні переваги, aij 

Ра
нг

 п
ід

пр
иє

мс
тв

а,
 R

j 

Ц
ін

а 
на

 
пр

оп
он

ов
ан

у 
пр

од
ук

ці
ї. 

Я
кі

ст
ь 

об
сл

уг
ов
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ан

ня
 

Ін
те
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єр

 
то

рг
ов

их
 

пр
им

іщ
ен

ь 

Я
кі

ст
ь 
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од
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ці

ї 

А
со

рт
им

ен
тн

ий
 

пе
ре

лі
к 

П
ос

та
ча

нн
я 

то
ва

рі
в 

Тернопільське 

МСТ 
3 2 2 3 2 2 2,46 

Збаражське СТ 1 1 3 2 1 1 1,43 

Підволочиське СТ 2 3 1 1 3 3 2,08 

Вага конкурент -

них переваг, Vi 
0,30 0,15 0,12 0,19 0,11 0,13 1 

 

На основі формули (2.1) ми розраховуємо ранг кожного підприємства: 

∑ ⋅=
i

iijj VaR     (2.1) 

R Тернопільське МСТ = 3 · 0,30 + 2 · 0,15 + 2 · 0,12 + 3 ·0,19 + 2 · 0,11 + 2 · 0,13 = 2,26; 

R Збаражське СТ = 1 ·0,30 + 1 ·0,15 + 3 · 0,12 + 2 ·0,19 + 1 ·0,11 + 1 · 0,13 = 1,43; 

R Підволочиське СТ = 2 · 0,30 + 3 · 0,15 + 1 ·0,12 + 1 · 0,19 + 3 · 0,13 = 1,78. 

 

Наступним кроком, після того як ми розрахували ранг кожного 

підприємства є визначення відстані між зонами: 

Д r = R Тернопільське  МСТ - R Збаражське  СТ  

Д r = 2,26 – 1,43 =0,83   

Отже, Тернопільське МСТ в ринковому середовищі, щодо конкурентної 

позиції знаходиться в зоні аутсайдера. При цьому, зону лідера займає Під 

волочиське СТ, а Збаражське СТ знаходиться в зоні втрачених можливостях. 
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Рис. 2.3. Зони конкурентної боротьби торговельних підприємств 

 

Магістральним напрямом розвитку кооперативного сектору економіки 

можна вважати формування ефективної моделі кооперативної сфери на базі 

міжнародних кооперативних принципів, національних особливостей і традицій. 

При цьому, споживчій кооперації для свого розвитку слід максимально 

використати позитивні фактори, які характерні для кооперативної форми 

господарювання.  

Таким чином, розвиток торговельного підприємства та інвестиційна 

привабливість економічного потенціалу в значній мірі відображає вплив 

зовнішнього середовища функціонування підприємства. Економічна 

діагностика даного впливу дозволяє зробити висновки про 

внутрішньовиробничий розвиток підприємства, зокрема: 

- спроможність збільшувати обсяг ресурсного потенціалу та відповідно 

об’єм і структуру роздрібного товарообороту (залежно від впливу зовнішньої 

товарної пропозиції, пропозиції матеріальних ресурсів); 

1,78 1,69 1,95 2,21 2,26 

Зона 
лідера 

Зона втрачених 
можливостей 

Зона 
аутсайдера 

Під 
волочиське 

СТ 

Збаражське 
СТ 

1,43 

Тернопільське 
МСТ 

Зона нападу 
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- спроможність підвищувати якість торговельного обслуговування та 

відповідно збільшувати сегмент ринку функціонування (залежно від впливу 

платоспроможного купівельного попиту кінцевих споживачів та інвестиційної 

привабливості послуг торговельного підприємства і підприємств конкурентів); 

- спроможність збільшувати обсяг капіталу та капітальних вкладень 

(залежно від можливості отримання кредитів та залучення фінансових ресурсів 

інших підприємств); 

- спроможність підвищувати ефективність функціонування підприємств 

(залежно від відповідності пропозиції попиту, чутливості ринку та можливості 

забезпечення ресурсовіддачі). 

Означені висновки дозволяють розробити стратегію діяльності 

торговельного підприємства з врахування умов зовнішнього середовища та 

характеру зміну даних умов; оцінити конкурентоспроможність підприємства, 

стратегічні конкурентні переваги підприємства, конкурентоспроможність 

продукції та послуг підприємства; відповідно до стратегічних завдань 

визначити тактичні цілі функціонування підприємства та відобразити їх 

окремими плановими завданнями; визначити ресурси, що необхідні для 

досягнення цільових завдань торговельної діяльності; забезпечити найбільш 

ефективне використання та конкурентоспроможність економічного потенціалу і 

ресурсів підприємства. 

Виконання сформульованих завдань передбачає у подальшому оцінку 

фінансово механізму використання ресурсного потенціалу торговельного 

підприємства. та розвитку інвестиційної  як окремих елементів ресурсного 

потенціалу, так і торговельного підприємства в цілому. 

Означені методичні розрахунки інвестиційного клімату в торгівлі та 

інвестиційної привабливості окремих підприємств можуть використовуватися 

для формування інвестиційної чи амортизаційної політики на рівні 

торговельної системи регіону та інвестиційних проектів на рівні окремих 

торговельних підприємств.  
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2.2. Ефективність інвестиційного процесу відтворення ресурсів 

торговельного підприємства 

 

 

Економічна діагностика інвестиційної привабливості торгівлі передбачає 

абсолютну та відносну оцінку інвестиційної привабливості. Інвестиційна 

привабливість як економічна категорія знаходиться в системному взаємозв’язку 

з стратегією та тактикою інвестиційної діяльності підприємства, відображає 

економічні та соціальні інтереси суб’єктів інвестування. Інвестиційну 

привабливість ототожнюють в економічній літературі з можливістю ефективно 

використати результат інвестицій у ході господарсько-фінансової діяльності 

майбутнього періоду. Водночас, інвестиційну привабливість торговельних 

підприємств ми адаптуємо в контексті з ресурсними можливостями та 

потенціалом формування і відтворення матеріальних, трудових  і фінансових 

ресурсів.  

Найбільш відомим є класичний підхід до оцінки інвестиційної 

привабливості, що передбачає визначення основної мети інвестиційного 

процесу, що характерна для інвестора та інвестованого – отримати прибуток. 

Така мета може відображати і коло економічних інтересів суспільства в цілому, 

оскільки вона відображає систему перерозподілу прибутку з метою 

забезпечення суспільного ефекту (напр., оподаткування прибутку є джерелом 

формування державного бюджету, що використовується для суспільства в 

цілому). Водночас, схема формування прибутку є традиційною – шляхом 

переважання доходів від інвестиційного проекту над інвестиційними 

витратами. Шляхи зростання доходів відображені результатами збільшення 

об'єму господарської діяльності, зокрема в торгівлі зростання товарообороту. 

Зменшення витрат може носити негативний соціальний характер, оскільки, 

може передбачати зменшення витрат на оплату праці чи інших витрат, що 

негативно впливають на рівень відтворення трудових ресурсів підприємства. 

Іншим підходом до оцінки інвестиційної привабливості та підприємства є 
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цільова мета інвесторів – зростання їх доходів та прибутку. При цьому, до 

уваги береться частина прибутку, що акціонується та перерозподіляється на 

вартість акцій інвестиційного проекту. Визначається система протиріч суб'єктів 

інвестиційної діяльності, що полягає в максимізації прибутку та мінімізації 

суми його перерозподілу між акціонерами. Ця суперечливість має бути 

визначеною в нормативних документах та інвестиційній угоді підприємства. 

Важливим є підхід виробництва у результаті інвестиційної діяльності доданої 

вартості, що передбачає збільшення вартості економічного продукту, окрім 

витрачених матеріальних та амортизаційних ресурсів. Такий підхід є важливим 

в частині інвестування виробництва, що скероване на зростання експортного 

потенціалу, оскільки матеріаломісткість виробництва в нашій країні негативно 

впливає на інвестиційну привабливість виробничої діяльності для іноземних 

інвесторів. В торговельній діяльності одним з підходів до оцінки інвестиційної 

привабливості може бути забезпечення реалізації товарів та послуг, що є 

соціально важливими та знаходяться в структурі нормативного споживання 

«споживчого кошика».  В загальному, для даного підходу можна стверджувати, 

що інвестиційна привабливість торговельного підприємства визначається 

відповідністю його товарообороту до споживчого попиту та можливість його 

максимального товарного забезпечення. Таким чином, інвестиційна 

привабливість та ефективність інвестування торговельних підприємств містить 

не лише економічну складову та відповідні їй цілі (максимізація доходу, 

мінімізація витрат), а й соціальну складову (відповідність та забезпечення 

споживчого попиту, гарантоване забезпечення мінімального рівня споживання). 

Виходячи з принципів стратегічного управління, інвестиційна 

привабливість як процес має включати місію, мету та завдання її забезпечення і 

використання, що взаємозв’язані зі стратегією економічного розвитку, 

забезпечення конкурентоспроможності та використання конкурентних переваг. 

Місія забезпечення інвестиційної привабливості є відображенням 

функціональних особливостей та життєвого циклу підприємства. Для 

торговельного підприємства місія забезпечення інвестиційної привабливості 
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відображає функціональні завдання ефективної торговельної діяльності шляхом 

максимізації товарообороту та оптимізації його структури з метою отримання 

максимального прибутку, його нагромадження та інвестиційного використання. 

З врахуванням життєвого циклу підприємства, місія ефективного інвестування 

відображає завдання максимізації ресурсного потенціалу та ресурсовіддачі. 

Отже, процес інвестування в стратегічному аспекті можна розглядати як 

послідовність нагромадження та ефективного використання ресурсного 

потенціалу торговельного підприємства. Вирішення даної місії передбачає 

наявність відповідного ринкового середовища, що включає достатню кількість 

платоспроможних покупців та систему формування попиту на товари і послуги. 

Завдання конкурентного середовища функціонування торговельних 

підприємства у забезпеченні виконання місії ефективної інвестиційної 

діяльності та розробки відповідних до місії цілей інвестування. Якщо місія 

інвестиційної діяльності в торгівлі залежить від життєвого циклу підприємства 

в цілому, то цілі інвестування визначаються життєвим циклом товарів, що 

реалізуються та можливістю зростання обсягів реалізації і товарооборотності.  

Цілі інвестиційного проекту відображаються в розрізі окремих складових 

етапів та фаз (рис. 2.4). 
 

Етапи інвестиційного проекту Цілі інвестування 

 
Етап доінвестиційної підготовки 

 
 

Етап проектування 
 
 

Етап реконструкції та будівництва 
 
 

Етап експлуатації 

 
Підготовка інформаційної бази для 
оцінки інвестиційної привабливості 

 
Підготовка проектно-кошторисної 

документації 
 

Виконання будівельно-монтажних і 
робіт 

 
Виконання робіт та послуг основної 

діяльності 
Рис. 2.4. Етапи та цілі окремих фаз інвестиційного проекту відтворення 

матеріальних ресурсів 
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Оцінка ефективності інвестиційних проектів та інвестиційної 

привабливості об'єкта проектування побудована на принципах поєднання 

економічних інтересів суб'єктів інвестиційної діяльності та органів державного 

управління і суспільства в цілому. Підходи до оцінки ефективності 

інвестування та інвестиційної привабливості побудовані на положеннях, що 

відображають: процес повернення інвестованих ресурсів шляхом отримання 

прибутку та амортизаційних відрахувань від інвестиційного проекту; 

диференціювання ставки дисконтування грошового потоку відповідно до 

впливу факторів та оцінку реальної вартості інвестиційних витрат і 

інвестиційних доходів; забезпечення відповідності стратегічних, тактичних і 

оперативних цілей ефективності інвестиційних проектів. 

Ряд науковців вважають, що оцінка ефективності інвестиційного проекту 

має передбачати порівняння доходів та інвестиційних витрат відповідно до 

наступних принципових положень [31, 35, 41, 51, 57, 110]: 

- найбільш ефективним є інвестиційний проект що дозволяє зменшувати 

капіталовкладення більшими темпами порівняно зі зростанням витрат в ході 

експлуатації інвестиційного проекту, забезпечуючи зменшення приведених 

затрат; 

- показники інвестиційних проектів мають відповідати принципам 

порівнянності за змістом та в часовому аспект, що забезпечує їх динамічну та 

варіантну порівнянність; 

- визначення інвестиційної привабливості та ефективності має 

відбуватися протягом інвестиційного циклу, розпочинаючись з 

передінвестиційної оцінки та, завершуючись, визначенням і перерозподілом 

між інвесторами прибутку від інвестиційної діяльності; 

- розрахунки реальної вартості грошових потоків інвестиційного проекту 

мають враховувати інфляційні очікування та зміну курсів національної валюти 

чи валюти фінансування проекту; 

- проект, що забезпечує найбільше зростання грошового потоку в 

динаміці (найбільший індекс дисконтування) можна вважати найбільш 
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ефективним за умови, якщо обсяг інвестування є достатній для виконання 

стратегії розвитку підприємства; 

- ефективний інвестиційний проект має забезпечувати позитивну 

динаміку розвитку, зокрема, нагромадження ресурсного потенціалу, 

оптимальності структури витрат, зростання ефективності використання 

окремих елементів ресурсного потенціалу, використання конкурентних переваг 

та зростання конкурентоспроможності; 

- ефективність інвестиційного проекту може змінюватися та 

перерозподілятися в розрізі окремих стадій життєвого циклу підприємства, 

оскільки є визначеними часові лаги між виробництвом продукції та її збутом 

(між надходженням товарних запасів та їх реалізацією), наявність витрат 

майбутніх періодів та відповідно фактору запізнення економічного ефекту 

інвестування; 

- врахування майбутнього економічного ефекту від використання як 

інвестиційних ресурсів даного проекту, так і засобів та предметів праці, що 

були створені і використовувалися підприємством в передінвестиційному 

періоді. При цьому, важливим є визначення реальної вартості наявних ресурсів 

підприємства з врахуванням можливості зростання ефективності їх 

використання у результаті інвестиційного проекту, зокрема, з визначенням 

резервів зростання обсягу господарської діяльності внаслідок зростання ре-

сурсовіддачі засобів, оборотності коштів та підвищення продуктивності праці; 

- впливом на інвестиційну діяльність розвитку конкурентного середовища 

та зростання ступені конкуренції, зокрема, з врахуванням сегмента товарного 

ринку в результаті збільшення торговельної площі та ресурсовіддачі 

торговельного підприємства; 

- обґрунтування впливу інфляційної складової на ефективність 

інвестиційного проекту в частині обґрунтування еластичності доходів та 

еластичності інвестиційних витрат, забезпечення переважання темпів зростання 

доходів над темпами зростання витрат; 

- обґрунтування впливу факторів ризику на ефективність інвестиційного 
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проекту, зокрема, визначення організаційно-економічних заходів мінімізації 

впливу ризикових ситуацій; 

- забезпечення соціальної ефективності інвестиційного проекту, зокрема, 

для торговельних підприємств в частині соціального захисту споживачів та 

зростання рівня споживання. 

Ступінь економічного впливу та ефективності інвестиційних проектів 

передбачає їх поділ на глобальні, локальні та внутрішньогосподарські. Зокрема, 

глобальні інвестиційні проекти є пов’язаними зі стратегічними інвестиційними 

рішеннями для економіки країни в цілому. Як правило, глобальні інвестиційні 

рішення носять галузевий характер. Зокрема, в умовах економічної ситуації 

України до глобальних рішень віднесемо інвестиції в частині зростання 

експортного потенціалу у виробництві та продуктивності праці у виробництві 

та переробці сільськогосподарської продукції і сировини. Локальні інвестиційні 

рішення, як правило, носять регіональний характер та передбачають ефективне 

використання ресурсного потенціалу окремої території. Для прикладу, локальні 

інвестиційні проекти можуть передбачати розвиток торговельної 

інфраструктури в умовах підготовки регіону до проведення фінальної частини 

футбольного чемпіонату Євро – 2012. Локальні інвестиційні проекти можуть 

поєднувати ресурси окремих інвесторів та кошти державного чи місцевого 

бюджетів. Внутрішньовиробничі інвестиційні проекти передбачають 

інвестування коштів в розвиток інвестиційної привабливих ресурсів 

підприємства. В економічній роботі методично важливим використовувати 

часткові та узагальнюючі показники оцінки ефективності інвестиційних 

проектів.  В економічній літературі, зокрема в працях Покропивного С.Ф., 

визначено необхідність систематизації та взаємозв’язку показників 

ефективності інвестиційного проекту і ефективності господарсько-фінансової 

діяльності підприємства  в цілому. Ефективність інвестиційних проектів 

розглядають як об’єкт управління та як фактор стимулювання інвестиційної 

діяльності [133, 134]. 

Оцінка ефективності інвестиційних проектів передбачає оцінку 
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ефективності вкладеного капіталу та побудована на відповідних принципах, 

зокрема, сформованих в працях І.Бланка, де визначено систему управління 

капіталом в розрізі стадій життєвого циклу підприємства, зокрема, на етапі 

створення підприємства, формування та використання його активів, 

рефінансування господарської діяльності.. Очевидно, структура та обсяги 

капіталу на окремих стадіях життєвого циклу суттєво відрізняються, можуть 

визначатися як нормативно, так потребами розширеного відтворення 

ресурсного потенціалу підприємства [16, 17, 18]. 

Основні принципи ефективного формування інвестиційних ресурсів 

відображають необхідність забезпечення потреб операційної діяльності 

торговельного підприємства, відповідності об’єму та структури товарообороту 

до наявності торговельної площі, структури ресурсного потенціалу 

підприємства, зростання реальної ринкової вартості торговельного 

підприємства, забезпечення зростання оборотності коштів та товарних запасів, 

зростання фінансової стійкості та ліквідності ресурсів, оптимізації витрат на 

формування інвестиційного капіталу в розрізі джерел інвестування, 

забезпечення ефективного моніторингу та контролю інвестиційних витрат. 

Інвестиційні ресурси мають бути збалансованим в розрізі структури, 

джерел формування та напрямків використання. Матеріальні потоки чи потоки 

капіталу торговельного підприємства доцільно збалансовувати в часовому 

розрізі (розраховуються матеріальні, трудові та фінансові баланси). 

Збалансування ресурсів дозволяє визначити часові інтервали їх ефективного 

формування з метою забезпечення оптимальної ліквідності авансованого 

капіталу та платоспроможності підприємства, забезпечити взаємозв’язок 

ліквідності ресурсів  та платоспроможності об’єкта інвестиційної діяльності. 

На нашу думку, для оцінки економічної ефективності інвестиційних 

процесів та забезпечення моделювання ефективного управління інвестиційною 

діяльністю з врахуванням особливостей торговельних підприємств принципи та 

підходи до оцінки ефективності необхідно суттєво систематизувати та 

доповнити. Важливим є забезпечення ефективності інвестування на макро- та 
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мікроорганізаційних рівнях, забезпечуючи взаємозв’язок на рівні господарської 

галузі та окремого суб’єкта господарювання. Даний взаємозв’язок має 

передбачати перерозподіл економічного ефекту шляхом оподаткування 

фінансових результатів, стимулювання інвесторів, власників та працівників 

підприємства. Доцільним є проведення узагальнюючої та часткової оцінки 

ефективності інвестиційного проекту з використанням відповідної системи 

показників. Узагальнюючу оцінку ефективності можна проводити в цілому для 

інвестиційного проекту, а часткову – в розрізі окремих елементів ресурсного 

потенціалу торговельного підприємства. Ефективність інвестування доцільно 

розглядати як в цілому для підприємства, так і в розрізі окремих видів 

господарської діяльності чи окремих господарських дій. Ефективність доцільно 

розглядати у взаємозв’язку з категорією конкурентоспроможності, процесу 

формування та використання конкурентних переваг. Ефективність інвестування 

виступає елементом стратегії та тактики функціонування підприємства, 

відповідно, необхідним є обґрунтування місії, мети та завдань досягнення 

ефективності інвестиційної діяльності. 

Важливим є процес кількісної та якісної оцінки ефективності 

інвестиційної діяльності, та відображення даного процесу відповідною 

системою показників. Ефективність як економічний показник інвестиційного 

проекту має бути порівняльним в динаміці та підлягати коригуванню з 

врахуванням зовнішніх чи внутрішньогосподарських факторів впливу. Якщо 

розглядати процес стратегічного управління, то інвестиційна діяльність 

виступає засобом забезпечення виконання стратегії зростання об’єму 

господарської діяльності та конкурентоспроможності торговельного 

підприємства.. Цілі інвестиційної діяльності відображені процесом 

обґрунтування потреби в інвестиційних ресурсах, визначення оптимальної 

структури джерел інвестування та вибору відповідних інвесторів, забезпечення 

ефективного виконання інвестиційного проекту та відшкодування 

інвестиційних витрат. 

Інвестиційну діяльність можна розглядати як постійний процес 
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забезпечення операційної діяльності, ефективність якої в значній мірі залежить 

від ресурсного потенціалу, що формується у результаті виконання певних 

інвестиційних проектів. Інвестиційну діяльність та планування інвестиційних 

проектів можна на певному етапі прирівнювати до фінансової діяльності та 

фінансового планування. Таким чином, інвестиційна діяльність є видом 

фінансової діяльності, що передбачає нагромадження зовнішніх та внутрішніх 

ресурсів з метою проведення капіталовкладень, розвитку матеріальних та 

нематеріальних ресурсів. При цьому, інвестиційна діяльність є стратегічною 

основою фінансової діяльності, оскільки, дозволяє розвивати джерела 

формування власних ресурсів у стратегічному періоді. 

Отже, інвестиційну діяльність можна розглядати як засіб забезпечення 

фінансової автономії підприємства та зростання його конкурентоспроможності 

у функціонально визначеному конкурентному середовищі. Такий підхід є 

важливим в сучасних економічних  умовах фінансової кризи та обмеженості 

зовнішніх джерел інвестування. Важливим є проведення кількісних порівнянь 

та фінансової діагностики процесу інвестиційної діяльності відповідно до 

критеріїв мінімізації вартості та оптимізації структури ресурсів торговельного 

підприємства. Отже, операційні цілі інвестиційної діяльності мають свою 

систему економічного та соціального вимірювання, що узагальнено відображає 

як абсолютну, так і відносну економію живої та уречевленої праці у результаті 

більш ефективного використання матеріальних, трудових і фінансових 

ресурсів. Такі кількісні порівняння дозволяють провести оцінку 

конкурентоспроможності інвестиційних проектів та обґрунтувати послідовність 

їх виконання. Відповідно, частина параметрів інвестиційної діяльності мають 

носити нормативний характер. В сучасних економічних умовах процес 

нормування інвестиційної діяльності є ускладненим, оскільки інвестиційні 

проекти не є уніфікованими та їхня розробка і обґрунтування передбачають 

врахування особливостей об’єкта інвестування. 

Разом з тим, є параметри, які інвестор визначає на передінвестиційному 

етапі як цільові, зокрема термін окупності інвестиційного проекту та сума чи 
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рівень фінансового результату, що має бути отриманий на одиницю вартості 

інвестованих ресурсів. Очевидно, проект вважається допустимим до виконання, 

якщо прогнозне значення є відносно ефективнішим від нормативного (напр., 

якщо термін окупності інвестиційного проекту є менший від нормативного, то 

даний проект є допустимим для виконання). Водночас, для визначення 

порівняльної ефективності можуть використовуватися нормативні коефіцієнти 

(напр., для порівняльної ефективності капіталовкладень можна 

використовувати відповідний коефіцієнт ефективності капіталовкладень, що є 

оберненим до терміну окупності інвестиційного проекту). 

Для оцінки ефективності інвестиційного проекту необхідно провести 

порівняння затрат підприємства та отриманого економічного продукту. При 

цьому врахуємо, що інвестиції передбачають затрати в поточному періоді, а 

отримання (виробництво чи реалізація) економічного продукту в майбутньому 

періоді. На нашу думку, в торговельній діяльності для оцінки ефективності 

інвестиційних проектів доцільно використовувати ресурсний підхід, коли 

результатом економічного ефекту виступає зростання об’єму товарообороту та 

фінансових показників підприємства. Важливим є обґрунтування 

результативного показника, що використовується для оцінки економічної 

ефективності інвестиційний проектів в торгівлі. З врахуванням функціональних 

особливостей, для оцінки економічної ефективності інвестиційних проектів 

можна враховувати фінансові результати, зокрема прибуток, для оцінки 

соціальної ефективності об’єм товарообороту та його відповідність 

нормативним споживчим потребам. 

Економічну ефективність інвестиційного проекту доцільно деталізувати в 

розрізі окремих фаз його виконання (табл. 2.6). Фаза підготовки та 

забезпечення фінансування є етапом обґрунтування  порівняльної ефективності 

інвестицій та вибору оптимального варіанта і джерел інвестиційних ресурсів. 

Фаза проектування передбачає розрахунок проектної документації, що 

має відповідну вартісну оцінку. Фаза будівництва передбачає 

капіталовкладення відповідно до проектно-кошторисної документації, 
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ефективність яких в економічному аспекті залежить від обґрунтованості фази 

проектування. Фаза експлуатації є відображенням технологічного процесу 

реалізації товарів, ефективність якого характеризується абсолютною та 

відносною економією поточних витрат торговельного підприємства. В ході 

обґрунтування інвестиційного проекту важливим є використання нормативних 

чи порівняльних з конкурентами показників економічної ефективності, що 

забезпечує оцінку конкурентоспроможності інвестиційного проекту.  

Разом з тим. важливим є визначення споживчих інвестицій  та 

капітальних інвестицій. На макроекономічному рівні чітко визначилася 

проблема розвитку споживчих інвестицій, скерованих на соціально-економічні 

виплати та цільове фінансування окремих категорій споживачів. На рівні 

підприємства до споживчих інвестицій можна віднести як фінансування 

основних коштів, основна частина яких в торгівлі використовується для 

формування товарних запасів, так і авансування в основні засоби підприємства. 

Процес споживання інвестицій відображається реалізацією товарних ресурсів 

(характеризується оборотністю товарних запасів) або амортизацією основних 

засобів (характеризується сумою амортизаційних відрахувань).  

Економічним результатом оборотності товарних запасів є повернення 

інвестиційних витрат та отримання фінансового результату. Внаслідок 

амортизації основних засобів у результаті включення амортизаційних 

відрахувань в ціну реалізованої продукції, вартість інвестицій в основні засоби 

повертається та нагромаджується в амортизаційному фонді, що в подальшому 

використовується для інвестицій в основний капітал. Важливим є процес обліку 

витрат авансованого капіталу, що припадають на один оборот для оборотних 

коштів або на період амортизації для основних засобів (табл. 2.7). 

Доцільно визначитися з системою показників, що характеризують 

зростання економічної ефективності інвестиційного проекту. Вони 

відображають абсолютну (відносну) економію інвестиційних витрат, що 

отримується шляхом зменшення суми витрат або витратомісткості реалізації 

одиниці продукції.  
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Стратегічним є завдання зростання вартості інвестиційних витрат за 

умови зменшення витрат на одиницю продукції, що забезпечує переважання 

темпів зростання товарообороту над темпами зростання обсягу інвестицій. 

Даний підхід побудований на оцінці порівняльної ефективності інвестиційних 

проектів та врахування не лише витрат інвестиційного проекту, а й операційних 

витрат торговельного підприємства, що можуть змінюватися на одиницю 

вартості реалізованого товару залежно від ефективності інвестиційного 

проекту. 

Порівняльна ефективність зростає, як правило, протягом фази 

експлуатації інвестиційного проекту. Отже, важливим є забезпечення 

оптимальності часу, що витрачається на виконання окремої фази 

інвестиційного проекту. Важливим є врахування майбутніх витрат в ході 

терміну окупності інвестиційного проекту, що в значній мірі визначаються 

сумою капіталовкладень в ході попередніх фаз інвестування, зокрема в ході 

підготовки, проектування та безпосередньо будівництва об’єкта інвестування. 

Окрім цього, доцільним є врахування впливу зовнішніх факторів на поточні 

витрати торговельного підприємства в майбутньому періоді, пов’язаних з 

конкурентоспроможністю об’єкта. 

В табл. 2.8 приведено показники та методи оцінки порівняльної 

ефективності інвестиційних проектів, що можуть використовуватися  в умовах 

торговельної діяльності. В практичній економічній роботі важливою є оцінка 

порівняльної ефективності на фазі експлуатація інвестиційного проекту, тобто в 

ході виконання функцій товарообороту, зокрема шляхом порівняння індексів 

росту об’ємних показників господарської діяльності та показників поточних 

витрат. Доцільним є врахування як економічного, так і соціального ефекту 

інвестиційного проекту та відповідними розрахунками соціально-економічної 

ефективності. Фактори приведення до порівняльного виду ефективності 

враховують соціальні складові, зокрема організації та оплати праці, 

забезпечення реалізації товарів відповідно до норм, структури та об’єму 

споживчого кошика. 
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Таблиця. 2.8 

Показники та методи оцінки порівняльної економічної ефективності 

інвестиційних проектів торговельного підприємства 

Фаза 
інвести-
ційного 
проекту 

Методи, що використовуються 
в практичній роботі 

Методи монографічного 
дослідження 

Показник Фактори 
впливу 

Зміст 
показника 

Фактори 
порівняльного 

впливу 
Передінвес-

тиційна 
фаза 

 
 
 
 
 
 

Фаза 
будівництва 

 
 

Фаза 
експлуа-

тації 

Не 
використову

ється 
 
 
 

Не 
використову

ється 
 
 

Метод 
приведеної 

вартості 
 

Метод 
індексу 

дохідності 
 

Метод за 
нормою 

прибутку 
 

Метод за 
терміном 
окупності 

 
Внутрішня 

норма 
прибутку 

Не використо-
вується 

 
 
 
 
 

Не використо-
вується 

 
 

Фактор часу 
 

1) Макси-
мальне 

значення 
показників 
абсолютної 

ефективності 
 
 

2) Переви-
щення індексу 

результату 
над індексом 

витрат 
 
 

3) Наявність 
економічного 

ефекту 

1) За 
кількістю та 

якістю товарів 
 

2) За цінам 
 

3) За 
надійністю та 
довговічністю 

 
4) За 

безпекою та 
умовами праці 

 
5) За 

оборотністю 
оборотних 

коштів 
 

6) За 
фактором часу 

 
7) За 

енергетичним 
фактором 

 
8) За 

екологічним 
фактором 

 

Показники порівняльної ефективності інвестиційних проектів доцільно 

розглядати як інформаційну базу для економічної оцінки 

конкурентоспроможності інвестиційного потенціалу. Оцінка фінансових 
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результатів інвестиційного проекту передбачає визначення співвідношень 

інвестиційного потоку та фінансового потоку в результаті товарообороту 

торговельного підприємства. За умови дотримання вимог інвестора, зокрема в 

частині терміну окупності, ризику втрати інвестованих ресурсів, ризику не 

отримання прибутку від інвестиційного проекту, інвестиційна привабливість 

торговельного підприємства є достатньою та інвестиційний проект підлягає 

реалізації. 

Ефективність окремих інвестиційних проектів пропонується оцінювати в 

розрізі окремих фаз експлуатації та відповідним їм фаз фінансування. Доцільно 

враховувати, що основні засоби потребують формування їх повної вартості в 

обороті та подальших додаткових витрат для їх амортизації. Оборотні кошти 

шляхом відшкодування в ході окремого циклу купівлі продажу забезпечують 

ріст оборотності та рентабельності оборотного капіталу.  

Дослідження моделі індексів росту вартості інвестованих ресурсів в 

розрізі окремих видів економічного потенціалу та індексу росту товарообороту 

відображають систему управління інвестованим капіталом та побудову 

інформаційної моделі росту інвестиційної привабливості у результаті 

оптимізації структури інвестованого капіталу.  

 

 

2.3. Моніторинг та інформаційно-методичні моделі оцінки інвестиційної 

привабливості торгівлі 

 

 

Моніторинг інвестиційної привабливості та достатності потенціалу 

доцільно проводити лише для діючих підприємств з врахуванням структури  

ресурсів торговельного підприємства в цілому та фінансових ресурсів від їх 

використання. Інтегрований коефіцієнт інвестиційної привабливості можна 

розрахувати як середньозважену суму коефіцієнтів рентабельності 

матеріальних трудових і фінансових ресурсів (Кір). Моніторинг передбачає 
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розрахунок оберненого показника ( 1

ірК
), що характеризує термін окупності 

ресурсів з врахуванням звітного фінансового потоку. Для порівняння даних 

коефіцієнтів можна використати розмір кредитної ставки Національного банку, 

нормативний коефіцієнт ефективності капіталовкладень, коефіцієнти 

інвестиційної привабливості конкурентів, середньозважені показники 

інвестиційної привабливості в регіоні чи в Україні.  

Моніторинг достатності потенціалу доцільно проводити з врахуванням 

забезпеченості окремими елементами ресурсного потенціалу. Так, 

забезпеченість трудовими ресурсами доцільно розраховувати шляхом 

порівняння продуктивності праці фактичної, норм праці, розрахунку відносної 

економії чисельності працівників та абсолютної економії витрат на оплату 

праці. Відповідно до забезпеченості трудовими ресурсами в торгівлі доцільно 

розглядати параметри інвестиційної привабливості праці в торговельних 

підприємства, що впливає на міжгалузеву трудову міграцію, визначає 

залежність функціонально-галузевих особливостей регіону та рівня зайнятості 

на внутрішньорегіональному ринку праці. 

Узагальнююча схема управління процесом інвестування ресурсів 

підприємства (рис. 2.4) передбачає діагностику ресурсного потенціалу та 

визначення порівняльної ефективності відтворення ресурсів торгівлі.  

Моніторинг забезпеченості основними засобами доцільно проводити 

шляхом визначення практичного товарообороту на одиницю торговельної 

прощі, порівняння показника в розрізі конкурентного середовища, розрахунок 

відносної економії (перевитрат) торговельної площі та впливу даного параметра 

на динамічну модель товарообороту. Зокрема, темпи росту товарообороту 

мають переважати темпи росту торговельної площі, що і є відображенням 

індексу забезпечення товарообороту торговельними площами. Аналогічні 

розрахунки доцільно проводити в розрізі окремих елементів ресурсного 

потенціалу та з врахуванням їх вартості визначати методом середньозважених 

величин інтегрований коефіцієнт забезпечення товарообороту потенціалом. 
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ДІАГНОСТИКА РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ 
ПІДПРИЄМСТВА  

Моніторинг 
інвестиційної 

привабли-
вості 

Моніторинг 
ефективності 
інвестування 

Моніторинг 
достатності 
потенціалу 

НІ НІ 

Інтегрований коефіцієнт 
інвестиційної 

привабливості (Кір) 

Інтегрований коефіцієнт 
ефективності вико-

ристання інвестиційних 
ресурсів (Кер) 

Інтегрований коефіцієнт 
забезпечення 

товарообороту 
потенціалом (Ктр)  

Вибір об’єкта інвестування 

Бізнес-план інвестиційного проекту  

Реалізація інвестиційного проекту 

Оцінка фінансових результатів та терміну окупності  
інвестиційного проекту 

Рис. 2.4. Узагальнююча схема управління інвестиційними процесами та 

відтворенням торгівлі  

ТАК ТАК ТАК 
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Моніторинг ефективності інвестування доцільно проводити як для 

діючих торговельних підприємств, так і для новостворених об’єктів. Основним 

параметром ефективності інвестиційного проекту є отримання цільового 

прибутку, достатнього для забезпечення ефективного терміну окупності 

інвестованих ресурсів. Даний показник для капіталовкладень можна 

розрахувати як середньозважену величину відповідно до структури  основних 

засобів, та норм амортизації відповідно до вимог податкового обліку. 

Очевидно, покращення технологічної структури інвестицій є одним із факторів 

росту ефективності їх використання. 

Активна інвестиційна діяльність залежить від багатьох чинників, серед 

яких виділяють рівень інфляції, розмір ставки банківського відсотка, рівень 

податкового законодавства, дефіцит державного бюджету тощо.  

Економіка України на даному етапі свого розвитку характеризується 

своїм стихійним переходом до ринкової економіки, що є сильним 

дестабілізуючим фактором. 

Досвід країн Центрально-Східної Європи показує, що забезпечити 

економічне зростання на якісно нових засадах можливо лише за рахунок 

використання інвестиційних ресурсів. Тому, нашій державі необхідно довести, 

що вона обрала рішучий курс на конкурентну вільну ринкову економіку та 

провадить ефективну інвестиційну політику, за якої прагне реалізувати дані 

ресурси якомога результативніше. 

Основними формами залучення капіталу були грошові вкладення, які 

склали 129,3 млн. дол. США (45,8 % вкладеного об’єму), а також вкладення у 

вигляді рухомого та нерухомого майна – 112 млн. дол. США (40,0 % 

вкладеного об’єму) [ 211 ]. 

Змінилася технологічна структура капіталовкладень, завданням розвитку 

якої є зростання частки інвестицій в активну частину основних засобів з метою 

забезпечення росту продуктивності та ефективності праці. Одним з варіантів 

удосконалення технологічної структури є технічне переоснащення та 

модернізація діючих торговельних підприємств. 
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Важливим аспектом інвестиційної діяльності є врахування регіональних 

особливостей інвестиційної політики, що побудована на розвитку традиційних 

для даної території галузей чи сфер господарювання. Водночас, торговельна 

діяльність має особливості сезонності та товарної спеціалізації, що необхідно 

враховувати при розробці інвестиційних проектів. 

Розробка інвестиційної політики регіону потребує чіткого визначення її 

цільової направленості, розробку механізму та структури управління 

інвестиційною сферою, зміцнення економічної бази будівельного комплексу, 

формування і розвиток необхідного нормативно-правового забезпечення 

інвестиційної діяльності. Слід відзначити, що саме на нестабільність 

нормативно-правового забезпечення звернуло свою увагу міжнародне 

рейтингове агентство Standard & Poor’s, яке і зазначило серед причин 

гальмування інвестиційних процесів в Україні, значну централізацію систем 

управління на регіональному та місцевому рівнях, а також постійну зміну 

пропорцій розподілу податків влади та регулювання боргової політики [ 212 ]. 

Основною метою регіональної інвестиційної політики є забезпечення 

комплексного соціально-економічного розвитку. У відповідності до цього, 

базовим завданням повинно бути узгодження інтересів учасників інвестиційної 

діяльності на всій території регіону. 

Результати дослідження складових інвестиційного клімату двадцяти 

чотирьох областей, АР Крим та м. Києва дозволяють виділити групи регіонів за 

величиною рейтингового балу, а також розподілити області України за 

функціональною спрямованістю на 4 групи регіонів:  

1 група – аграрна (Волинська, Кіровоградська. Тернопільська, 

Херсонська, Чернівецька обл.);  

2 група – аграрно-індустріальна (Вінницька, Житомирська, Закарпатська, 

Івано-Франківська, Рівненська, Хмельницька, Черкаська, Чернігівська обл.); 

3 група – індустріально-аграрна (АР Крим, Київська, Львівська, 

Миколаївська, Одеська. Полтавська, Сумська обл.); 
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4 група – індустріальна (Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, 

Луганська, Харківська обл.). 

Оцінка привабливості регіонів за підсумками 2006 р. здійснювалася на 

основі п’яти груп показників: економічний розвиток регіону, ринкова 

інфраструктура, фінансовий сектор, людські ресурси, підприємництво і місцева 

влада. Саме ці параметри розвитку регіонів і є показниками стабільності складу 

регіонів-лідерів (рис. 2.5). 

1група

2група

3група

4група

економічний
розвиток

розвиток
інфраструктури

фінансова
інфраструктура

людські
ресурси

підприємництво
і місцева
влада  

Рис. 2.5. Структура інтегрального балу груп регіону 

 

Таким чином, найвища інвестиційна привабливість характерна для 

регіонів з виробничим потенціалом. Відповідно, можна ставити завдання 

розвитку торговельної діяльності в даних регіонах. Друге місце посідають 

індустріально-аграрні області, а третє і четверте місця займають відповідно 

аграрні та аграрно-індустріальні регіони.  



 

 112 

Дана характеристика засвідчує про ефективний розвиток регіонів в даній 

групі внаслідок інвестування в галузі матеріального виробництва, що засвідчує 

про необхідність інвестиційної реструктуризації з метою розвитку 

нематеріального виробництва. 

Ці регіональні диспропорції ще можна пояснити тим, що в процесі 

іноземного інвестування більшість проектів впроваджують у секторах з 

високою оборотністю капіталу, а отже швидкою окупністю та порівно 

низькими ризиками. Для прикладу можна розглянути внутрішню торгівлю та 

харчову промисловість.  

Важливим є забезпечення конкурентного середовища в інвестиційній 

діяльності, що відображене взаємодією суб'єктів інвестування на регіональному 

та галузевому рівнях. В регіональному аспекті необхідним є врахування 

принципу мультиплікатора в інвестиційній діяльності, оскільки нагромадження 

інвестиційних ресурсів однієї галузі є засобом рефінансування від інвестицій в 

іншій галузі. Водночас, торговельна діяльність є залежною від інвестування у 

виробництво товарів народного споживання.  

У результаті недостатності інвестицій в дану сферу та орієнтування на 

імпорт товарів народного споживання в Україні є чітко вираженою криза 

споживання, що в значній марі визначає негативність впливу фінансово-

економічної кризи на населення (рис. 2.6).  

Існує безліч методів оцінки інвестиційної привабливості як окремої 

галузі, так і країни в цілому. Багато авторів присвятили свої роботи методиці 

аналізу окремих рівнів інвестиційної привабливості, починаючи від порівняння 

двох або більше показників інтегральним методом, закінчуючи громіздким, з 

точки зору обрахунків, матричним методом. Останній дозволяє визначити 

показник інвестиційної привабливості для окремого регіону чи області, 

використовуючи сукупність макроекономічних показників кожного з них. Чим 

ближче значення результативного показника до одиниці, тим більш 

привабливим є регіон чи область для інвестування. Таким чином проводиться 

рейтингова оцінка інвестиційної привабливості регіонів. 
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Рис. 2.6. Рейтинг регіонів України за інвестиційною привабливістю 

 

Покращенню інвестиційного клімату та підвищенню інвестиційної 

привабливості в торгівлі повинна сприяти насамперед нормативна база, яка 

потребує значного вдосконалення. При розробках різноманітних стратегій 

необхідно враховувати ідеї ринкових механізмів, особливо при впровадженні 

довгострокових програм економічного та інвестиційного розвитку регіонів. 

Причому, раніше визначена регіональна інвестиційна політика повинна 

провадитись незалежно від посадових осіб регіональних адміністрацій, що 

перебувають при владі в даний момент. Але, незважаючи на недосконалість 

системи інвестиційного планування України, ми прослідковуємо позитивні 
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зрушення у регіональній структурі інвестиційних процесів, які надалі 

пропонують стати ще вагомішими. 

Інвестиційна привабливість економічного середовища характеризується 

взаємозв'язком фактору  впливу на інвестиційну діяльність схему формування 

державного та місцевого бюджетів. Очевидно, що ефективні інвестиції 

створюють економічний продукт як базу оподаткування, забезпечують рівень 

зайнятості, умови праці та відтворення трудових ресурсів, позитивно 

впливають на індекс рівня життя  населення. 

Вся вищенаведена інформація дозволяє зробити декілька висновків. По-

перше, регіон повинен самостійно формувати свою інвестиційну політику, по-

друге, інвестиційний процес має регулюватися та постійно контролюватися і 

по-третє, інвестиції в регіоні повинні стимулюватися різними способами та 

бути забезпечені гарантіями.  

Необхідним елементом врахування інвестиційної привабливості є 

обґрунтування ризику інвестування в розрізі окремих елементів ресурсного 

потенціалу. Зокрема, в умовах переважання темпів росту інфляції над 

індексами переоцінки основних засобів більш ефективними були інвестиційні 

операції в оборотні кошти підприємства, що й визначило більш інтенсивний 

розвиток галузей торгівлі та ресторанного господарства, оскільки, в даних 

галузях основна частка інвестованого капіталу знаходиться в оборотних 

коштах. Таким чином, визначився прискорений розвиток галузей виробництва 

та споживання товарів народного споживання, що й призвело до негативних 

тенденцій в макроекономічних показниках та залежності від імпорту товарів 

народного споживання.  

Окрім цього, ризики інвестування в торгівельні підприємства є відносно 

меншими, оскільки термін інвестування є незначним та обсяг інвестування не 

передбачає високої ступені нагромадження капіталу. Важливим є забезпечення 

систематизації ризиків інвестування та розробка відповідної системи 

організаційно-економічних дій зменшення інвестиційних ризиків. Очевидно, 
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що інвестиційна діяльність є ефективною за умови, якщо її результати не 

зменшують фінансову незалежність підприємства. 

На нашу думку, більш ефективним є якісний аналіз ризику інвестування, 

що передбачає порівняння результатів інвестування в частині узагальнюючих 

показників ефективності використання ресурсів, конкурентоспроможності та 

фінансової стійкості підприємства. 

Важливим є врахування стійкості системи управління підприємством та 

виникнення боргових зобов'язань, що можуть призвести до зміни 

організаційно-правового статусу підприємства. 

Для торговельних підприємств ризик інвестування передбачає 

використання адекватного до функціональних особливостей аналізу, зокрема 

врахування цінового, валютного та соціального ризиків. Зауважимо, що 

ціновий ризик, як правило, був відображений зростанням ціни темпами, що 

переважали темпи зростання обсягів реалізації.  

Важливим є не обмежувати ризик фінансування лише неможливістю 

сплати торговельним підприємством своїх боргових зобов’язань, а й 

особливістю джерела інвестування. 

Означені методи оцінки ризику інвестування є базою ефективного 

моніторингу інвестиційної привабливості торговельного підприємства. 

Моніторинг достатності потенціалу доцільно проводити з врахуванням 

забезпеченості окремими елементами ресурсного потенціалу. Так, 

забезпеченість трудовими ресурсами доцільно розраховувати шляхом 

порівняння продуктивності праці, норм праці, розрахунку відносної економії 

чисельності працівників та абсолютної економії витрат на оплату праці. 

Моніторинг забезпеченості основними засобами проаналізованих 

торговельних підприємств засвідчив, що їм доцільно проводити визначення 

товарообороту на одиницю торговельної площі, здійснювати порівняння цього 

показника в різних конкурентних середовищах, розраховувати відносну 

економію та встановлювати вплив факторів зовнішнього середовища на 

динаміку товарообороту. Зокрема, темпи росту товарообороту мають 
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переважати темпи росту торговельної площі, що і є відображенням індексу 

забезпечення товарообороту торговельними площами. Аналогічні розрахунки 

доцільно проводити в розрізі всіх елементів ресурсного потенціалу та в 

результаті їх вартості визначати методом середньозважених величин 

інтегрований коефіцієнт забезпечення товарообороту потенціалом. 

В монографії проведено аналіз інвестиційної привабливості з позиції 

ресурсного потенціалу наступних торговельних підприємств та організацій: 

ТзоВ «Вестер Україна» (№ 1), Тернопільської облспоживспілки (№ 2), ТОВ 

ТВК «Львівхолод» (№ 3), СМП фірма «Кугуар» ЛТД  (№ 4), ПП «Золоте руно» 

(№ 5). Територіальне розміщення даних підприємств дозволяло узагальнити 

інформацію про особливості їх інвестиційної привабливості. (табл. 2.9). 

Таблиця 2.9 

Інвестиційна привабливість ресурсів окремих торговельних підприємств  

Західного регіону України у 2007 р. 

№ 

п/п 

Часткові параметри інвестиційної привабливості 

ресурсів 

Інтегрований 
показник 

інвестиційної 
привабливості 
підприємства 

трудових матеріальних товарних фінансових 

1 0,74 0,95 0,83 0,64 0,81 

2 0,82 0,27 0,35 0,49 0,47 

3 0,87 0,96 0,87 0,97 0,94 

4 0,80 0,46 0,67 0,89 0,69 

5 0,82 0,69 0,74 0,77 0,76 

 

В монографічному дослідженні обґрунтовується, що моніторинг 

ефективності інвестування доцільно проводити як для діючих торговельних 

підприємств, так і для новостворених об’єктів. 

Основним параметром ефективності інвестиційного проекту є отримання 

цільового прибутку, достатнього для забезпечення терміну окупності 

інвестованих ресурсів. Даний показник для капіталовкладень можна 

розрахувати як середньозважену величину відповідно до структури основних 
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засобів, та норм амортизації відповідно до вимог податкового обліку. 

Очевидно, покращення технологічної структури інвестицій є одним із факторів 

росту ефективності їх використання. Вибір об’єкта інвестування нами 

здійснено щодо відібраних торговельних підприємств є підготовчою фазою 

бізнес-планування та реалізації інвестиційного проекту. 

Моделювання інвестиційної привабливості є процесом інтегрування 

показників у розрізі  структури ресурсів торговельного підприємства (табл. 

2.10).  

Таблиця 2.10 

Результати інтегрування показника інвестиційної привабливості 

торговельного підприємства 

Показник інвестиційної 

привабливості 
Рівняння трендового аналізу 

Коефіцієнт 

кореляції  

торговельного 

підприємства 

y=1,26+0,42x1+0,39x2-

0,16x3+0,19x4-0,21x5 
0,94 

трудових ресурсів  x1=0,016t2-0,019t+0,61 0,67 

матеріальних ресурсів  x2=0,009t2-0,007t+0,69 0,97 

товарних ресурсів  x3=-0,021t2+0,017t+0,028 0,81 

фінансових ресурсів  x4=-0,024t2+0,027t+0,031 0,85 

 

Модель інвестиційної привабливості торговельного підприємства є 

відображенням взаємозв’язку оптимальної структури ресурсного потенціалу, 

що забезпечує зростання інтегрованого показника в динаміці. Використання 

даної моделі є доцільним в умовах обґрунтування структури інвестованого 

капіталу та планування цільового прибутку, що забезпечує його окупність у 

визначений термін. 

Оцінка фінансових результатів інвестиційного проекту передбачає 

визначення співвідношень інвестиційного та фінансового потоків у процесі 

реалізації товарообороту торговельного підприємства. За умови дотримання 

вимог інвестора, зокрема в частині терміну окупності, ризику втрати 
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інвестованих ресурсів, ризику не отримання прибутку від інвестиційного 

проекту, інвестиційна привабливість торговельного підприємства є достатньою 

та інвестиційний проект підлягає реалізації. 

В монографічному дослідженні ефективність окремих інвестиційних 

проектів пропонується оцінювати у розрізі окремих фаз фінансування. 

Доцільно враховувати, що основні засоби потребують їх повної вартості в 

обороті та подальших додаткових вкладень для їх визначення амортизації. 

Оборотні кошти шляхом їх відшкодування в ході окремого циклу купівлі-

продажу забезпечують ріст оборотності та рентабельності оборотного капіталу.  

Дослідження моделі індексів росту вартості інвестицій в розрізі окремих 

видів потенціалу та індексу росту товарообороту відображають процес 

управління інвестованим капіталом та служить основою для побудови 

побудову інформаційної моделі росту інвестиційної привабливості за рахунок 

оптимізації структури інвестованого капіталу.   
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РОЗДІЛ ІІІ 

МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ 

РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА  

 

 

3.1. Оптимізація джерел формування та структури використання 

інвестиційних ресурсів торговельного підприємства 

 

 

Визначення системи забезпечення інвестиційної привабливості 

підприємства торгівлі - важливий етап ефективного формування системи 

стратегічного управління його економічним потенціалом. Це, в свою чергу, 

забезпечить успішність реалізації економічних стратегій розвитку, а значить 

підготує платформу для реалізації стратегії розвитку національної економічної 

системи в цілому. Інвестиційна привабливість торговельного підприємства 

свідчить про ефективність формування адекватної стратегії забезпечення 

надійності застосування сучасних методів економічної політики ведення 

бізнесу. Здатність ефективно і раціонально використовувати сучасні методи 

конкурентної політики із забезпеченням власної інвестиційної привабливості 

обумовлює особливий характер виконання підприємством торгівлі функцій 

посередника між виробником і споживачем.  

Перш за все, результативність використання методичних інструментів 

забезпечення інвестиційної привабливості підприємства торгівлі (рис. 3.1) 

визначається взаємодією товарних ресурсів з ринковим середовищем, в 

прагненні завоювати ширше коло покупців, отримати конкурентні переваги 

щодо збільшення обсягу реалізованої продукції та відповідно цільового 

прибутку. При цьому, характер використання певних методів одержання 

конкурентних переваг підприємством торгівлі для досягнення більш сильної 

позиції залежить від факторів дії конкуренції, моральних принципів ведення 

конкурентної боротьби.  



  

                       

Рис. 3.1. Перелік методичних інструментів забезпечення інвестиційної 
привабливості торговельного підприємства 
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 - зниження цін до рівня беззбитковості; 
 - зниження цін нижче рівня беззбитковості; 
 - використання дисконтних карток: 

 - розрахункових; 
 - схем лояльності покупців; 
 - змішана схема; 

 - проведення «акцій-розпродажу» 

 - продаж нової товарної продукції із зменшенням рівня 
націнки; 
 - продаж продукції кращої якості при незмінному рівні 
продажних цін 

 - збільшення терміну гарантійного обслуговування; 
 - застосування прийомів мікромаркетингу; 
 - впровадження автоматизованих торгових систем; 
 - надання споживачам кредитів на придбання продукції 
та інших пільг; 
 - зміна властивостей існуючої продукції, надання їм 
нових властивостей та якостей; 
 - використання прийомів бенчмаркінгу; 
 - реалізація продукції, характеристики яких ведуть до 
зниження витрат 

 - реалізація продукції, що задовольняють споживчий 
попит іншим чином або задовольняють потреби, що не 
існували раніше; 
 - продаж принципово нових товарів враховуючи моду, 
престиж; 
 - вдосконалення методів збуту; 
 - надання додаткових послуг в процесі реалізації 
продукції; 
 - розширення сфери післяпродажного обслуговування; 
 - використання реклами; 
 - скорочення терміну постачання продукції на склади і 
торгові зали; 
 - гарантування постачання продукції у визначений час 
року (з урахуванням сезонності попиту населення) 

  
- фінансові махінації і спекуляції; 
 - економічне шпигунство; 
 - підкуп чиновників державного апарату; 
 - жорсткі, агресивні дії проти конкурентів; 
 - тиск на постачальників продукції і банківських установ 
з метою перешкоди отримання продукції і кредитів; 
 - переманювання кваліфікованих працівників; 
 - таємні угоди про єдину політику цін і поділ ринків 
збуту між окремими підприємствами-аналогами 
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Конкуренція як примусово-стимулююча сила змушує торговельне 

підприємство боротися за збільшення прибутку пошуком нових форм і методів 

ведення бізнесу, використовуючи новітні технології, сучасні способи 

організації стратегічного управління. Тим самим, конкуренція виступає 

внутрішньою рушійною силою ринку, що стимулює і підтримує його 

життєздатність.  

В торгівлі характер конкуренції полягає у тому, що кожне торговельне 

підприємство веде постійну конкурентну боротьбу за покупців, задоволення їх 

різноманітних потреб (насамперед побутових), маніпулюючи ціною, якістю 

товарів і послуг та за збереження або зростання своєї ринкової частки.  

Одним з принципів інвестиційної діяльності є постійність інвестиційного 

обігу та його розширена форма. На нашу думку, дані принципи визначають 

відмінності між інвестиційною діяльністю та капіталовкладеннями. 

Інвестиційна діяльність, очевидно, є ширшою аніж процес фінансування 

капіталовкладень. Відповідно, коло суб’єктів інвестиційної діяльності 

відображає схему формування соціально-економічного ефекту від вкладання 

фінансових ресурсів. 

В нормативно-правовій базі інвестиційну діяльність в значній мірі 

взаємозв’язують з процесом інноваційної діяльності. Отже, об’єктом інвестицій 

в першу чергу мають виступати науково-технічні об’єкти, технологічні 

продукти, термін окупності в які є менший, аніж в інші групи основних засобів. 

В такій ситуації інвестиціє забезпечують зростання продуктивності ресурсного 

потенціалу, зменшення матеріаломісткості та відповідне зростання 

матеріаловіддачі. Значне значення мають інвестиційні процеси, що пов’язані з 

покращенням екологічної ситуації та захистом природних ресурсів.  

Важливими є якісні зміни ресурсного потенціалу, що відбуваються в 

результаті інвестицій. Таким чином, інвестиції забезпечують зростання якості 

персоналу, технологічної структури основних засобів, оборотності фінансових 

ресурсів. 
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Окрім цього, будь-який інвестиційний проект передбачає виконання 

соціального пакету зобов’язань, зокрема збільшення числа робочих місць, 

охорона навколишнього середовища 

Важливо розглядати організаційну та економічну складову 

інвестиційного процесу. Організаційна складова передбачає пошук 

інвестиційних ресурсів, зокрема розрахунок потреби в інвестиціях, визначення 

потенційних інвесторів та вибір оптимального з них, вибір засобів та 

інструментів використання інвестиційного пакету, розробка бізнес-проекту 

інвестиційної діяльності. 

Економічна складова процесу інвестиційної діяльності передбачає 

забезпечення ефективності використання інвестиційних ресурсів, забезпечення 

їх вартісного повернення та отримання додаткового фінансового результату. 

Розглянемо особливості інвестиційного процесу в Україні. Однією з них є 

галузеві особливості інвестиційної діяльності, зокрема характерні для сфери 

торгівлі та ресторанного господарства. Водночас, врахуємо, що інвестиційна 

діяльність на початковому етапі є відображенням процесу використання 

фінансових ресурсів, для яких відсутні ознаки галузевої належності. Отже, 

можна говорити, що інвестиційна діяльність є достатньо диверсифікованою та 

може змінювати свою галузеву спеціалізацію залежно від їх ефективності. 

Метою інвестування є збільшення об’єму господарської діяльності 

суб’єкта інвестицій, зокрема, для торговельного підприємства це збільшення 

передбачає зростання об’єму товарообороту та оптимізацію його структури. 

Інвестиційну діяльність можна розглядати як засіб зростання операційної 

діяльності та відповідних їй доходів. Можна розглядати збільшення 

операційної діяльності в результаті нарощування діючих торговельних 

(виробничих) потужностей або будівництва нових приміщень. 

Важливою є особливість визначення обсягу інвестування в розрізі 

окремих періодів з метою мінімізації вартості інвестиційних ресурсів. Дана 

властивість визначається потребою нагромадження певних інвестиційних 

ресурсів на початковому етапі виконання інвестиційного проекту та з 
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врахуванням зовнішніх факторів формування інвестиційної привабливості. 

Важливо враховувати вплив зовнішнього середовища, наприклад, інфляційних 

процесів, темпів зростання валового внутрішнього продукту, розвитку 

конкурентного середовища. 

Доцільно враховувати можливість нагромадження інвестиційних ресурсів 

як безпосередньо об’єктом інвестування, так і отримати ці ресурси шляхом 

зовнішніх запозичень .Власні нагромадження, як правило, використовуються 

для заміни фізично чи морально застарілих основних засобів, зростання 

вартості нематеріальних активів технологічного характеру, можуть бути 

використані для підготовки висококваліфікованого персоналу, соціального 

розвитку трудового колективу. Такий підхід до інвестування забезпечує 

зменшення операційних витрат в майбутньому періоді. 

Для обсягів інвестування торговельних підприємств характерними є 

циклічні коливання, що передбачають етапами нагромадження інвестиційного 

капіталу, використання інвестиційних ресурсів, розподілу та перерозподілу 

результатів інвестиційного проекту. В умовах нагромадження інвестованих 

ресурсів важливо визначити оптимальну інвестиційну привабливість в розрізі 

видів операційної діяльності, окремих елементів ресурсного потенціалу  та 

оптимальну послідовність інвестування в розрізі як стратегічних  так і 

оперативних календарних періодів. 

Одним з важливих факторів формування інвестиційної привабливості є 

нормативно-правова база, що регулює інвестиційну діяльність та зовнішні 

інвестиції. Зокрема, Закон України «Про інвестиційну діяльність» забезпечує 

рівні інвестиційні права як вітчизняних, так і закордонних інвесторів. 

Водночас, в стратегічному періоді важливим є зростання вітчизняних 

інвестиційних ресурсів. 

Однією з інвестиційно привабливих сфер діяльності є торгівля, оскільки 

структура та темпи розвитку торговельної мережі переважають інтенсивність 

відтворення основних засобів у інших галузях господарської діяльності. 
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Важливою умовою розвитку інвестицій є наявність інформаційної бази 

про розвиток інвестиційного ринку та вплив соціально-економічних факторів 

на його формування. Довіра інвесторів у значній мірі залежить від ступені 

розвитку фондового ринку, зокрема насиченості фондової інфраструктури, 

наявності вторинного ринку цінних паперів, структурі інвестиційних ресурсів, 

ступені розвитку та впливу конкурентного середовища. 

Якщо розглядати послідовність інвестиційних витрат та відповідних їм 

економічних вигод, то, очевидно, економічний ефект від інвестицій надходить з 

часовим запізненням, що характеризує строковість витрат та визначає термін 

окупності інвестиційного проекту (цільовий параметр планування 

інвестиційних потоків).  

Відповідно до даної ознаки, інвестиційна привабливість торговельної 

діяльності є порівняльно високою з галузями сфери матеріального 

виробництва, оскільки термін окупності інвестованих ресурсів в торгівлі є 

відносно невисоким. Позитивним фактором інвестиційної привабливості є 

відносно менший розмір інвестиційних витрат в торговельні об’єкти та 

підприємства. 

Характерною особливістю інвестиційного процесу є наявність ризику 

інвестування, рівень якого, як правило переважає ризик операційної діяльності 

підприємства. Одна з причин, при ефективній організації інвестиційного 

процесу рентабельність інвестування є відносно вищою від рентабельності 

операційної діяльності торговельного підприємства. Відповідно, зростання 

рентабельності є причиною відносно лінійного зростання рівня ризику 

інвестиційної діяльності. 

Отже, задля забезпечення власної інвестиційної привабливості 

торговельні підприємства використовують як цінові так і нецінові методи, що 

характеризуються ефективністю, раціональністю, інтенсивністю впровадження 

в рамках чинного законодавства чи за його межами.  

Сучасний стан впровадження дієвих методів забезпечення інвестиційної 

привабливості на споживчому ринку України характеризується переважно 
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використанням методичних інструментів цінової форми конкуренції, де 

основною причиною є низький платоспроможний попит більшості верств 

нашого населення із невибагливістю до якості торговельного обслуговування.  

Звичайно негативним серед торговельних підприємства є процес все 

більшого розповсюдження використання методів нецінової незаконної форми 

конкуренції задля забезпечення власної інвестиційної привабливості, що 

перешкоджають створенню загальноєвропейських принципів ведення бізнесу, 

розвитку морально-патріотичного клімату. 

Таким чином, ринкові відносини ставлять перед підприємством торгівлі 

чітко визначені стратегічні цілі: максимальне задоволення споживчого попиту, 

отримання конкурентних переваг, високий рівень економічної діяльності, 

досягнення яких дозволять зайняти кращу конкурентну позицію на товарному 

ринку та отримати перемогу в конкурентній боротьбі.  

Досягненню міцних конкурентних позицій підприємством на товарному 

ринку характеризується необхідність виявлення факторів впливу на його 

інвестиційна привабливість. Лише на основі економіко-математичного аналізу 

факторів впливу та методичних механізмів їх скоригування торговельне 

підприємство уможливлює вирішення проблем підвищення власної 

інвестиційної привабливості. 

Порівняльний та динамічний характер формування інвестиційної 

привабливості торговельного підприємства вимагає використання масштабного 

механізму побудови економетричної моделі конкурентної боротьби.  

Економетрична модель дозволяє найкращим чином дослідити реально-

існуючі закономірності і взаємозв’язки між економічними показниками 

системи забезпечення інвестиційної привабливості підприємства торгівлі. 

Результати отриманої регресійної моделі уможливлюються визначення впливу 

зовнішніх факторів, як форм методичного механізму інвестиційної 

привабливості торговельного підприємства. 

Узагальнене лінійне рівняння множинної регресії для n факторів має 

такий вигляд (формула (3.1)): 
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ε+++++= mnm xbxbxbxbby ......3322110 ,  ( 3.1 ) 

 

де, y – значення залежної змінної; 

bi – параметри рівняння регресії 

хі - факторні змінні; 

ε – випадкова величина. 

На основі запропонованого механізму оцінки забезпеченості 

інвестиційної привабливості підприємства торгівлі будуємо теоретичну 

множинну регресійну модель взаємозв’язку систематизованих економічних 

чинників (формула (3.2)).  

 

443322110 xbxbxbxbby ++++= ,   ( 3.2 ) 

 

Кількість факторних змінних збігається із кількість запропонованих 

систематизованих критеріїв оцінки інвестиційної привабливості підприємства 

торгівлі. При цьому, випадкова компонента моделі є розподіленою за законом 

розподілу Гауса-Маркова.  

За методом найменших квадратів коефіцієнти множинного регресійної 

моделі b0, b1, b2, b3, b4 є розв’язками системи 5-ти лінійних рівнянь з 5-ма 

невідомими (формула (3.3)): 
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В векторно-матричній формі щоб розв’язки системи нормальних рівнянь 

необхідно помножити обернену матрицю А-1 до матриці системи Х на стовпчик 

вільних членів Х0 (формула (3.4)): 

 

0
1 XAВ ⋅= − ,     ( 3.4 ) 

 

де, А-1 – обернена матриця системи, яка складається з коефіцієнтів 

системи (значень відповідних сум); 

В – стовпчик вільних членів; 

Х0 – стовпчик шуканих параметрів рівняння тренду b0, b1, b2, b3, b4. 

Отже, щоб знайти коефіцієнти регресії b0, b1, b2, b3, b4 потрібно: 

побудувати таблицю допоміжних розрахунків; сформувати матрицю А з 

коефіцієнтів системи нормальних рівнянь – значень відповідних сум (формула 

(3.5)): 
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А ,  ( 3.5 ) 

- сформувати стовпчик В з вільних членів системи (формула (3.6)): 
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- знайти обернену матрицю А-1; 

- помножити матрицю А-1 на стовпчик В, в результаті чого отримаємо 

стовпчик розв’язків Х0 (формула (3.7)): 

Значення коефіцієнту регресії b0 економічного змісту не має. Коефіцієнт 

регресії bm показує, що при збільшенні (зменшенні) значення хmn на одну 
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одиницю і деякому фіксованому (середньому) значення хmn
/ очікується 

збільшення (зменшення) середнього значення залежної змінної y на bm одиниць. 
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Якщо використати степеневу модель оцінки параметрів b0, b1, b2, b3, b4  

можна охарактеризувати кількісний зв'язок між залежною змінною і 

регресором у відносному виразі. 

Доцільно визначити, на скільки % зміна або дисперсія середнього 

значення залежної змінної залежить від зміни або дисперсії значень регресорів 

в сукупності. Для цього, ми проводимо розрахунок множинного коефіцієнта 

детермінації (R2), що можна обчислити за формулою (3.8): 
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Квадрат стандартної похибки оцінки (непояснена дисперсія Sі
2) за 

рівнянням регресії характеризує залежність теоретичних даних результуючої 

змінної від емпіричних (фактичних) даних пояснювальних змінних (формула 

(3.9)): 

 

n
xxbxxbxxbxxbxbx

Si
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑++−−−

= 40430320210100
2
02 ,                ( 3.9 ) 

 

Дисперсія S0
2 характеризує варіацію фактичних даних навколо 

теоретичних, одержаних на основі множинного рівняння регресії (формула 

(3.10)): 
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x

S −= ∑ ,    ( 3.10 ) 

 

Звичайно, ми можемо досліджувати щільність і тісноту кореляційного 

зв’язку між залежною змінною і пояснювальними змінними розрахувавши 

множинний коефіцієнт кореляції та використавши таблицю Чеддока в 

кінцевому результаті перевіримо множинну регресійну модель на адекватність 

з ймовірністю р = 0,99. Для оцінки адекватності прийнятої економетричної 

моделі використовується критерій Фішера, критерій Стьюдента, коефіцієнт 

невідповідності Тейла та інші. 

Також, для необхідності можна розрахувати стандартні похибки 

коефіцієнтів регресії множинного рівняння, граничні похибки і довірчі 

інтервали регресорів моделі, що уможливлює деталізацію економічних 

механізмів формування інвестиційної привабливості підприємства торгівлі. 

Вони використовуються й при перевірці їх статичної значущості, що формує 

дисперсійно-коваріаційну матрицю. 

Якщо дисперсія залишків змінюватиметься для кожного або групи 

спостережень, то виникає необхідність тестування економічної інформації 

щодо наявності гетероскедастичності – порушується друга умова Гауса-

Маркова. При цьому, для перевірки наявності явища гетероскедастичності 

найчастіше використовуються: μ-критерії; параметричний або 

непараметричний тест Гольдфельда-Квандта; тест Глейсера; тест рангової 

кореляції Спірмена та інші. 

За наявності гетероскедастичності параметризація моделі інвестиційної 

привабливості підприємства торгівлі, отриманої за методом найменших 

квадратів, залишається обґрунтованою, але неефективною. Тоді, явище 

гетероскедастичності залишків можна усунути шляхом трансформування 

початкової моделі і для оцінювання її параметрів слід скористатися 

узагальненим методом найменших квадратів (методом Ейткена).   
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Дисперсійно-коваріаційний аналіз дає змогу перевірити статичну 

значущість одержаної моделі інвестиційної привабливості через призму 

системи методичних інструментів забезпеченості. Це особливо важливо, якщо 

проводиться систематизація пояснювальних змін. 

Таким чином, економетрична оцінка забезпечення інвестиційної 

привабливості торговельного підприємства через призму визначення їх методів 

формами системи конкурентної боротьби зводиться до побудови множинної 

регресійної моделі з розв’язками n-их лінійних рівнянь.  

Математична модель інвестиційної привабливості, як закономірної 

залежності кореляційно-зв’язаних змінних дозволяє системно дослідити 

загальну форму дії економічних показників певного рівня бізнес-середовища, 

описати ці взаємозалежності та оцінити їх параметричну залежність, що 

складає основу функції-ознаки конкуренції. 

Використання окремих методичних інструментів форми визначення 

конкурентної позиції на ринку враховується в систематизовано-пояснювальній 

змінні, а їх економіко-математична доцільність оцінена за рівнем стандартних 

похибок регресора моделі інвестиційної привабливості. Це стосується, також, 

механізмів зовнішнього середовища функціонування торговельного 

підприємства, де перевіряється гіпотеза статичної значущості оцінок 

параметрів економіко-математичного моделювання. 

В сучасних умовах ведення бізнесу підприємству торгівлі, 

обґрунтовуючи власні економічні потреби, необхідно впровадження дієвої 

системи розробки і реалізації стратегічних управлінських рішень забезпечення 

інвестиційної привабливості на всіх структурних рівнів господарсько-

фінансової діяльності. Тобто, структурної системи забезпечення власної 

інвестиційної привабливості, як механізму здатності ведення конкурентної 

боротьби щодо задоволення потреб товарного ринку у пропозиції продукції і 

потреб особистого характеру - отримання цільового прибутку.  
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3.2. Системні взаємозв’язки інвестиційної привабливості та ефективності 

використання ресурсного потенціалу торгівлі 

 

 

Інвестиційна привабливість є умовою забезпечення ефективності 

інвестування шляхом повернення інвестованих ресурсів у визначений термін та 

отримання певної суми чи рівня прибутку, що може використовуватись в 

подальшому шляхом капіталізації в ресурсний потенціал з метою росту 

інвестиційної привабливості.  

Оптимізацію джерел фінансування доцільно проводити відповідно до 

завдань інтенсифікації використання ресурсного потенціалу торговельного 

підприємства, зокрема шляхом росту оборотності коштів, товарообороту на 

одиницю торговельної площі, продуктивності праці працівників прилавку. 

Оптимізація дозволяє встановити відносну економію окремих елементів 

ресурсів та відповідно розрахувати зменшення потреб в інвестиційних 

ресурсах. 

В ході обґрунтування інвестиційних проектів можливим є графічне 

відображення залежностей споживання інвестицій, періоду їх використання та 

фінансових результатів підприємства. Відповідно до даної моделі можна 

визначати мінімальний обсяг інвестицій, капіталізація яких забезпечує критичні 

межі діяльності підприємства. Максимальна межа інвестицій відображає вплив 

зовнішнього фактора, зокрема можливість реалізації інвестиційного продукту в 

майбутньому періоді. 

Графічне відображення моделі характеризує переважання темпів росту 

поточних витрат над темпами росту вартості інвестиційного потоку, що 

дозволяє зробити висновок про необхідність економічних меж капіталізації 

інвестиційних ресурсів. Графічний метод дозволяє відобразити взаємодію 

результатів і витрат на кожен період реалізації інвестиційного проекту і 

визначити оптимальний графік формування інвестиційних потоків і мінімізації 

терміну їх окупності.  
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В торгівлі важливим є визначення періоду окупності власного і 

залученого капіталу з врахуванням фактору часу та оборотності капіталу. Для 

основних засобів цей термін обмежується періодом їх амортизації, для 

оборотних коштів умовами їх фінансово-кредитного обслуговування. 

Обмеження періоду окупності визначають взаємозв’язок ефективності 

капіталізації фінансових результатів підприємства торгівлі з метою відтворення 

економічного потенціалу та нагромадження власних інвестиційних ресурсів 

торгівлі. Важливим є порівняння інвестиційної привабливості як в розрізі 

окремих торговельних підприємств, так і на функціональному рівні, що 

забезпечує оптимальність вибору виду економічної діяльності та структури 

об’ємних показників господарювання, зокрема товарообороту торговельного 

підприємства. Економічна оцінка ефективності інвестиційних ресурсів є 

важливим методичним елементом планово-економічних розрахунків та 

обґрунтування інвестиційних проектів. 

На нашу думку, розрахунки ефективності інвестиційних проектів можна 

удосконалити з врахуванням критичних меж фінансових результатів проекту, 

зокрема мінімального, оптимального та максимального цільового прибутку.  

Окрім цього, пропонується розраховувати показники втрат фінансових 

результатів у результаті неефективного використання окремих елементів 

ресурсного потенціалу, зокрема в наслідок недостатньої продуктивності праці, 

низької ресурсорентабельності та оборотності коштів. У монографічному 

дослідженні визначено особливості даних розрахунків як для діючих 

підприємств, так і для заново створених об’єктів інвестування. Обґрунтовано 

методичні підходи до планування поточних витрат інвестиційного проекту в 

майбутньому періоді. Графічне зображення моделі характеризує переважання 

темпів росту поточних витрат над темпами росту вартості інвестиційного 

потоку, що дозволяє зробити висновок про необхідність встановлення 

економічних меж капіталізації інвестиційних ресурсів. Графічний метод 

дозволяє відобразити взаємодію результатів і витрат на кожен період реалізації 

інвестиційного проекту і визначити оптимальний графік формування 
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інвестиційних потоків і мінімізації терміну їх окупності. Для торговельних 

підприємств важливим є визначення періоду окупності власного і залученого 

капіталу з врахуванням фактору часу та оборотності капіталу. Для основних 

засобів цей термін обмежується періодом їх амортизації, для оборотних коштів 

умовами їх фінансово-кредитного обслуговування. 

Для прийняття управлінських рішень в інвестиційному менеджменті 

використовують програмно-цільовий метод, що передбачає розробку програми 

інвестування і відповідного йому плану (напр., бізнес-план інвестиційного 

проекту). Програма інвестицій є більш ширшим в спектрі оцінки документом, 

що може відображати аспекти національних чи галузевих програм, стратегію 

розвитку підприємства. Програма інвестиційних рішень може включати окремі 

системи та підсистеми, наприклад, побудовані за функціональним принципом. 

Зокрема, в торгівлі може використовуватися інвестування в товарну 

підсистему, оскільки значна частина оборотних коштів торговельних 

підприємств використовується саме для формування товарних запасів. 

Важливим є забезпечення рівневості прийняття програм, що дозволяє 

поєднувати програми інвестування на різних організаційно-управлінських 

рівнях. 

Програми інвестування мають свою логіку викладення, що передбачає 

поєднання лінійної текстової та розрахункової частини, кількісних та якісних 

показників і параметрів. В сучасних умовах інвестування важливим є 

забезпечення альтернативності інвестиційних дій, наприклад, з метою зміни 

товарної спеціалізації торговельного підприємства. Важливим є забезпечення 

диверсифікації діяльності підприємства у результаті виконання інвестиційного 

проекту. Для бізнес-розрахунків інвестиційних проектів можуть 

використовуватися уніфіковані або стандартні бізнес-плани. Водночас, 

необхідним є врахування особливостей об’єкта планування, його організаційно-

управлінської структури та ресурсного потенціалу. 

Важливим є забезпечення системних взаємозв’язків між окремими 

показниками і розділами плану інвестиційного проекту. Для прикладу, в 
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торговельній діяльності використовують систему збалансування показників 

(баланс роздрібного товарообороту, баланс основних засобів, баланс персоналу 

підприємства). 

Моделювання взаємозв’язків передбачає визначення мети, підмети, цілей 

інвестиційного проекту. Моделювання даних елементів передбачає як 

використання традиційних методів інвестиційного аналізу та планування, так і 

методів та розрахунків, що мають відображати особливості господарсько-

фінансової діяльності торговельних підприємств. 

Об’єктивність моделювання інвестиційного процесу є важливою в плані 

забезпечення моніторингу виконання інвестиційного проекту та прийняття 

ефективних управлінських рішень, що в цілому забезпечує системність 

контролю інвестиційної діяльності. 

В торговельній діяльності можна використовувати схему прийняття 

управлінських рішень та відповідну їй  модель показників з врахуванням 

ресурсного потенціалу. Важливим моментом є розробка варіантів 

управлінський рішень відповідно до критеріїв оптимальності та вибір їх 

варіантів з врахуванням економічних та соціальних наслідків виконання 

інвестиційних рішень. Прийняття управлінських рішень має відповідати 

стратегії торговельної діяльності та формування і використання ресурсного 

потенціалу (рис. 3.2).  

Деталізуючи опис пропонованої схеми прийняття рішень, зауважимо 

важливість вивчення об’єкту інвестування з врахуванням впливу факторів на 

його динамічну зміну, оскільки, інвестиційна привабливість діючого 

торговельного підприємства є відображенням результатів та фінансового стану 

в передінвестиційному періоді. Отже, доцільним є вивчення структури та 

динаміки активів підприємства в порівняння з фінансовими результатами та 

ефективністю їх використання.  

Для інвестиційних проектів, які передбачають будівництво чи введення в 

дію нових торговельних об’єктів, цей етап може передбачати вивчення 

підприємств-конкурентів, що функціонують в аналогічних ринкових умовах. 
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1 

Опис 

передінвестиційної 

ситуації 

Вивчення зовнішньоекономічних та 

внутрішньоторговельних факторів впливу на 

інвестиційну привабливість торговельного 

підприємства  

2 

Розрахунок 

багатоваріантного 

проекту 

Формування інформаційної бази інвестиційних 

розрахунків, систематизація показників та 

взаємозв’язків між ними, визначення критичних 

обмежень інвестиційного плану та їх 

відображення в варіантах планових показників 

3 

Обґрунтування та 

вибір 

оптимального 

рішення 

Обґрунтування цільових параметрів 

інвестиційного проекту, визначення завдань 

мінімізації господарсько-фінансових ризиків, 

визначення факторів впливу на цільові параметри, 

зокрема в частині зменшення терміну окупності 

інвестиційних витрат, визначення впливу 

інвестиційного проекту на 

конкурентоспроможність підприємства, 

порівняння конкурентних переваг інвестиційного 

портфеля, обґрунтування стратегічних, тактичних 

та оперативних завдань забезпечення 

оптимальності інвестиційного менеджменту 

Рис. 3.2. Послідовність процесу рішень інвестиційного менеджменту 

торговельного підприємства  

 

Одним з варіантів є вивчення середньогалузевих чи регіональних 

показників. На даному етапі формується інформаційна база розрахунку 

інвестиційного проекту, що може бути систематизована та уніфікована до 

вимог потенційного інвестора. Очевидно, що інформаційна база містить як 

показники в передплановому періоді, так і середньозважені параметри, що в 
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подальшому можуть бути використані для моніторингу виконання 

інвестиційного проекту. 

Важливим є визначення взаємозв’язку показників інвестиційного проекту 

та їх збалансування. Одним з запропонованих методичних підходів є розробка 

критичних меж господарської діяльності та відповідних інвестиційних 

показників. Зокрема, для торговельного підприємства можуть визначатися 

критичні межі товарообороту, зокрема його критичне, мінімальне, оптимальне 

та максимальне значення. Відповідно до даних показників можна 

обґрунтовувати термін окупності інвестованих ресурсів.  

Вибір оптимального управлінського рішення передбачає використання 

математичних сподівань настання ризикових випадків, середні значення та 

стандартні відхилення ризику. Водночас, для побудови сценарію прийняття 

управлінських рішень може  використовуватися багаторівневе «дерево цілей» 

Важливим є вибір інформації, що не піддається впливу ймовірнісних 

характеристик ризику інвестування, що потребує визначення причинно-

наслідкових зв’язків між ризиком інвестування та факторами впливу на його 

зміну. В інвестиційному менеджменті важливо оцінити взаємозв’язок ризику 

інвестування та розміру майбутніх втрат (неотримання прибутку чи 

неповернення інвестованих ресурсів).  

Майбутні втрати складно оцінювати, оскільки, для розрахунків відсутньою 

є статистична інформацію. Оцінку можна проводити,зокрема, з використанням 

експертних оцінок або з врахуванням принципів та умов страхування 

інвестиційних проектів. Врахуємо, що джерела інвестиційного ризику 

піддаються управлінню за умови, якщо вони є внутрішнього походження та 

залежать, зокрема, від ефективності інвестиційного менеджменту [124, 139, 155]. 

У зв’язку з недостатністю інформаційного забезпечення прийняття 

управлінських рішень важливим в процесі інвестиційного менеджменту є 

підбір та якість персоналу, його вміння оцінювати інвестиційний ринок та 

взаємозв’язувати з конкретним об’єктом інвестування. 
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На нашу думку, найбільш правильним є відображення системи 

управлінських рішень інвестування з включенням елементів аналізу 

ефективності інвестиційної діяльності та окремих проектів, визначення 

варіантності побудови інвестиційних проектів та відповідних їм бізнес-планів, 

обґрунтування недоліків та економічних вигод окремих варіантів інвестиційних 

проектів, аналізу макроекономічних факторів впливу на інвестиційну 

діяльність, аналіз внутрішьовиробничих факторів впливу на окремі 

інвестиційні проекти, побудова та аналіз стратегічних, тактичних і оперативних 

цілей інвестування, взаємозв’язок цілей інвестування зі стратегією та тактикою 

господарсько-фінансової діяльності торговельного підприємства. 

Загальну модель прийняття управлінських рішень в інвестиційному 

менеджменті можна відобразити на табл. 3.1. 

Таблиця 3.1 
Побудова матриці прийняття управлінських рішень в інвестиційному 

менеджменті 

Інвестиційні рішення Зовнішньоекономічні 
фактори впливу X1 X2 X3 X4 … Xn 

Y11 Y12 Y13 Y14 … Y1n E1 

Y21 Y22 Y23 Y24 … Y2n E2 

… … … … … … … 

Ym1 Ym2 Ym3 Ym4 … Ymn Em 

Критерій : максимум, мінімум Yij  

 

Даного типу матриця забезпечує вибір оптимального управлінського 

рішення в інвестиційному менеджменті з врахуванням наявності 

альтернативних варіантів інвестування. Відповідно до даної моделі за умови 

наявності певного числа варіантів інвестиційних проектів, торговельне 

підприємство вибирає оптимальний з них, враховуючи найбільший 

узагальнюючий ефект від його виконання. Таким ефектом може бути сума 

чистого прибутку, доходи від операційної діяльності, грошові надходження 
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підприємства. Разом з тим, в моделі враховуються підходи до оцінки впливу 

зовнішньоекономічних факторів на ефективність інвестиційного проекту, 

зокрема впливу окремих макроекономічних показників ринкового середовища. 

Водночас, ускладнює процес інвестиційного проектування недостатня точність 

макроекономічних прогнозів, зокрема на рівні розрахунку і прийняття 

основного фінансового документа країни – Державного бюджету України [128, 

164]. 

Для оптимізації структури капіталу рекомендовано також використання 

нормативного методу, зокрема, з врахуванням показників фінансової стійкості 

та ліквідності ресурсів торговельного підприємства. 

В оптимізаційній задачі управління інвестиційними ресурсами 

обмежуючими параметрами виступають максимально можливі інвестиції, в 

тому числі від одного потенційного інвестора, мінімально необхідні фінансові 

потреби, граничні ризики інвестування, мінімальна рентабельність та 

дохідність інвестиційного проекту. 

Оптимізаційна модель структури капіталу в умовах максимізації 

фінансових результатів  для певного підприємства має такий вигляд (формула 

(3.11)) [152, 179, 183]:  
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де ri – рівень рентабельності інвестиційних ресурсів від і-го джерела ; 

Qн, Qi  - мінімально необхідний та фактичний об’єм капіталу, що 

надійшов; 

Кjф/з,а, Кjф/з – коефіцієнти фінансової стійкості та фінансової автономії 

відповідно до визначеної структури капіталу; 

Кн – нормативні обмеження фінансових коефіцієнтів. 
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Для оптимізації суми інвестиційних ресурсів в умовах обмежень 

мінімізації вартості капіталу доцільним є використання моделі (формула (3.12)) 

[113, 122, 124]: 

 

min
1

→= ∑
=

i

N

i
iн QBQ ,   (3.12) 

 

де Bi – частка і-го джерела у загальній вартості капіталу. 

Дана модель не враховує зміни вартості інвестованого капіталу, зокрема, 

під впливом інвестиційних процесів та є недостатньо ефективною в сучасних 

економічних умовах. Підходи до взаємозв’язку факторів впливу на вартість 

інвестованого капіталу відображені в низці робіт українських економістів, 

зокрема І. Бланка, що пропонував збільшення частки інвестиційних ресурсів 

зовнішнього походження та відповідне зростання середньозваженої вартості 

капіталу [16, 18]. 

Суттєвим недоліком запропонованих методик фінансового левериджу є 

неможливість враховувати структуру та інвестиційну привабливість капіталу в 

розрізі коротко-, середньо- та довгострокових інвестиційних ресурсів. Тобто, 

використовувані методики не враховують фактора часу та динаміки як 

оптимізуючого в умовах обмеженості джерел формування інвестиційних 

ресурсів. Одним з варіантів обґрунтування структури акціонованого капіталу  

та вибору відповідних джерел інвестування є методи, що визначають суму та 

рівень доходів на одну акцію в умовах зростання джерел інвестування. 

Зростання акціонованого капіталу є доцільним, якщо рентабельність капіталу 

буде зростати вищими темпами від зростання виплат по акціях. 

Інвестиційний менеджмент передбачає розрахунок суми втрат у 

результаті настання ризикових подій, що можуть носити стратегічний характер 

та негативно вплинути на фінансовий стан і конкурентоспроможність 

торговельного підприємства. Необхідно врахувати, що в умовах настання 

ризикових ситуацій, пов’язаних з впливом зовнішніх факторів, підприємство не 
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може виконувати вимог інвестора та має володіти ресурсами, достатніми для 

повернення частини використаного інвестиційного капіталу. 

Окрім цього, розглянуті методики оптимізації структури інвестованого 

капіталу не передбачають наявності короткотермінових інвестицій, які для 

підприємств сфери торгівлі можуть бути значними та ефективними.. 

Враховуючи принцип багатоваріантності розрахунків, для обґрунтування 

оптимальної структури інвестиційних ресурсів можна використовувати різні 

цільові функції оптимізації та, відповідно, розраховувати декілька варіантів 

структури інвестицій, що можуть забезпечити зростання рентабельності 

товарообороту, обсягу доходів від операційної діяльності, зменшення терміну 

окупності інвестицій, мінімізації порівняльних затрат. Якщо враховувати 

принцип системності, то оптимізація структури інвестицій має забезпечувати 

ефективність функціонування системи в цілому, що можна досягнути, зокрема, 

шляхом розрахунку середніх величин по декількох критеріях оптимальності.  

На нашу думку, для торговельних підприємств доцільним є розробка 

узагальнюючих або інтегрованих показників оптимальності структури 

інвестицій. Одним з варіантів оптимізації обсягу інвестованого капіталу може 

бути визначення співвідношень інвестицій та критичних меж об’єму 

господарської діяльності торговельного підприємства, зокрема, в точках 

ліквідності, беззбитковості, цільового прибутку та ресурснозабезпеченого 

прибутку. Такий підхід дозволяє визначати потребу і оптимізувати не лише 

структуру капіталу, а й структуру відповідного йому ресурсного потенціалу. 

Доцільним є врахування галузевих та функціональних особливостей 

інвестування в торговельні підприємства, що випливають зі структури активів 

підприємства та потребою забезпечення зростання оборотності коштів, що 

вкладено в товарні запаси. Також, важливим є врахування ризиків 

використання товарних запасів, зокрема в частині інфляційних та валютних 

ризиків.  

В сучасних умовах, коли на торговельні підприємства покладено функції 

соціального захисту споживачів, важливим є забезпечення соціальних наслідків 
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інвестиційних проектів [56, 69, 180, 188, 189]. Аналіз підходів до оптимізації 

структури інвестицій в торговельну діяльність засвідчує, що необхідним є 

удосконалення методів оптимізації в частині врахування структури капіталу та 

майбутньої ефективності його використання, реальної вартості ресурсів 

підприємства та її зростання в результаті інвестицій, забезпечення коригування 

параметрів інвестиційних проектів з врахуванням впливу макроекономічних 

факторів на фінансову стійкість як суб’єктів господарювання, так і фінансово-

кредитних установ, врахуванням політичної та соціальної складової ризику 

інвестування в торговельну діяльність. 

Управляння капіталом торговельного підприємства має свої особливості в 

частині джерел фінансування, оптимальності структури, параметрів 

ефективності використання. Капітал торговельного підприємства, зокрема на 

етапі використання має порівняльно-високу швидкість економічного обороту, 

що за умови оптимальності структури забезпечує високу ефективність та 

мінімізацію терміну окупності інвестицій.  

Очевидно, що дана перевага забезпечує ріст інвестиційної привабливості 

торговельної діяльності та збільшення інвестицій в дану галузь. Водночас, 

структура інвестованого капіталу в торгівлі відображає перевагу споживчого 

використання, що ставить завдання подальшого розвитку інновацій та 

капітальних інвестицій в галузі реалізації товарів.  

Інвестиційні проекти в торгівлі мають відображати умови соціально-

економічного розвитку галузі та відповідно соціальну і економічну 

ефективність інвестицій. Розвинутими є умови використання зовнішніх 

інвестиційних ресурсів в торгівлі. Разом з тим, в галузі ускладненим є 

використання для інвестицій як джерела інвестування амортизаційних 

відрахувань підприємства. 

Представлені в монографічному дослідженні результати дослідження 

дозволили систематизувати методичні та методологічні принципи управління 

капіталом і інвестиційної політики підприємства. Зокрема, інвестиційна 

діяльність має відповідати стратегії господарської діяльності підприємства, 
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носити довготривалий стратегічний характер, збільшувати нагромадження та 

концентрацію капіталу, платоспроможність підприємства в цілому та 

інвестиційну привабливість інвестицій в торгівлю.  

Дослідження трансформації умов формування інвестиційного капіталу як 

в Україні, так і її в Західному регіоні відображає значне розширення джерел 

фінансування інвестицій та вибір фінансових альтернатив. Водночас, обсяги 

інвестицій, зокрема на одне торговельне підприємство чи одного працівника 

торгівлі є незначними, що потребує росту порівняльної інвестиційної 

привабливості торгівлі, зокрема як результату зменшення терміну окупності 

капіталовкладень у дану галузь.  

В сучасних економічних умовах оптимізація структури капіталу може 

передбачати надлишок (нестачу) окремих елементів ресурсного потенціалу та 

потребу інвестування її розвитку. Зокрема, доцільно проводити розрахунки 

обмежень (критичних точок) об’єму господарської діяльності, що можуть бути 

забезпечені ресурсами підприємства. Відповідно до ефективності використання 

ресурсів розраховуються показники варіантів товарообороту (з врахуванням 

оборотності коштів для фінансових ресурсів, фондовіддачі для основних 

засобів, продуктивності праці для трудових ресурсів). Для інвестиційного 

проекту вибирають показник з мінімальним значенням, що забезпечений всіма 

видами ресурсного потенціалу.  

В дослідженнях засобом регулювання та оптимізації структури капіталу 

виступає система фінансових важелів, що поєднують ризик інвестування, обсяг 

фінансових інвестицій та рентабельність інвестованих ресурсів. 

Організаційною проблемою розробки інвестиційних процесів є не лише 

моделювання процесу формування прибутку підприємства, а й забезпечення 

ефективного його розподілу. 

В ході розподілу прибутку важливим є вирішення системи протиріч 

суб’єктів інвестування, оскільки, інвестор зацікавлений в максимальному 

використанні прибутку для отримання дивідендів на інвестований капітал, 

власник інвестованого підприємства ставить завдання подальшої капіталізації 
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прибутку та рефінансування інвестиційного процесу. Важливими є умови 

інвестиційного договору та послідовність організаційно-економічних дій його 

виконання. 

Важливим для оптимізації інвестицій торговельного підприємства є 

врахування наявних конкурентних переваг та можливості їх ефективного 

використання в результаті впровадження інвестиційного проекту. Окрім цього, 

оптимізація структури капіталу має бути не лише поточним процесом, а й 

відображати стратегію нагромадження капіталу та зростання 

конкурентоспроможності торговельного підприємства 

Для вирішення будь-якої оптимізаційної задачі економічного характеру 

важливим є вибір критерію оптимальності, що є досить проблемним в умовах 

оптимізації структури капіталу торговельних підприємств. Аналіз економічних 

концепцій управління капіталом та інвестиційними ресурсами  іноземних 

вчених відображає відмінності підходів оптимізації структури інвестиційних 

ресурсів, що визначаються особливостями структури капіталу, джерел 

надходження інвестиційних ресурсів і ефективності використання кінцевого 

фінансового результату.  

Більшість вчених-економістів намагаються оптимізувати структуру 

капіталу з врахуванням співвідношення ризику інвестування та рентабельності 

інвестиційних ресурсів. Очевидно, між даними параметрами існує обернена 

залежність, лінійність форми якої є важливою умовою оптимізаційної задачі. 

Зауважимо, що оптимізація структури капіталу ставить завдання 

оптимізації структури використання прибутку, цільовою функцією якого є 

забезпечення окупності інвестованих ресурсів.  

Таким чином, зростання частки капіталізованого прибутку є фактором 

оптимальності капіталу підприємства. Для торговельних підприємств, 

рентабельність господарсько-фінансової діяльності яких є відносно невисокою, 

врахування рентабельності як фактору оптимізації структури капіталу є 

недостатнім. та потребує удосконалення.   
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На нашу думку, в торгівлі доцільно розглядати оптимальну структуру 

капіталу з врахуванням ресурсного забезпечення підприємства, достатнього для 

виконання товарообороту, що забезпечить окупність інвестованих ресурсів у 

визначений термін. При цьому, необхідно врахувати, що мінімальний об’єм 

товарообороту (може відображатися точкою ліквідації підприємства), що 

забезпечує покриття умовно-постійних витрат, має забезпечуватися внутрішнім 

потенціалом торговельного підприємства без використання зовнішніх 

інвестиційних ресурсів. 

 

 

3.3. Моніторинг використання ресурсів та бізнес-планування 

інвестиційних процесів в торгівлі 

 

 

Економічне обґрунтування інвестиційних проектів в торгівлі передбачає 

поєднання засобів управління шляхом планування та моніторингу окремих 

інвестиційних кроків. Об’єктивним методом планування інвестиційних 

процесів є врахування цільової функції росту прибутку як результату 

ефективного використання інвестиційних ресурсів. Відповідно до даної функції 

бізнесу організація інвестиційних процесів в торгівлі деталізується методом 

розробки бізнес-плану, як комплексного документа інвестиційного проекту з 

визначеним терміном реалізації. 

Об’єктивна оцінка результатів роботи магазинів та інших структурних 

підрозділів торговельних організацій є основою для обґрунтування 

матеріального заохочення їхніх колективів і розробки планів діяльності на 

перспективу. Підвищення об’єктивності цієї оцінки вимагає врахування не 

тільки виконання планових показників, але і їх напруженості. 

Оцінка напруженості планів товарообігу повинна здійснюватися як на 

стадії обґрунтування, так і після їх виконання, із врахуванням конкретних умов, 
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за яких цей план виконувався, і фактичного ресурсного забезпечення. Це дасть 

змогу об’єктивно оцінити не тільки результати роботи, а і рівень планування. 

Критерієм оцінки напруженості планів вважається ступінь виконання 

резервів інтенсивного розвитку виробничої чи торговельної діяльності у 

плановому періоді. Тому в основу існуючого підходу до оцінки напруженості 

планів товарообігу лежить припущення про необхідність домогтися у процесі 

планування приблизно однакових співвідношень між планом роздрібного 

товарообігу і ресурсами, які використовуються для його виконання, з метою 

досягнення у різних ланках торгівлі приблизно однакової напруженості планів. 

Це вимагає розробки нормативних показників ресурсного забезпечення 

товарообігу для різних типів торговельних підприємств. 

В умовах відсутності цих нормативів для розрахунку показників 

напруженості планів товарообігу магазинів може бути використана як основа 

для порівняння фактична ресурсна забезпеченість усієї торговельної 

організації. Показником для оцінки напруженості планів товарообігу може 

виступати коефіцієнт напруженості плану, в основі розрахунку якого лежить 

порівняльна характеристика запланованих темпів зростання товарообігу, 

фактичного виконання планів і ресурсного забезпечення торговельних 

підприємств і торговельних організацій в цілому. Тобто напруженість плану 

товарообігу торгівельної організації беруть за основу для порівняння і 

приймають за одиницю, або 100,0 %. 

Алгоритм розрахунку коефіцієнт напруженості виконання плану 

роздрібного товарообігу показаний на рис. 3.3. 

Визначений алгоритм передбачає восьми етапну обчислювальну 

процедуру: 

- коефіцієнта еластичності планового завдання TiK  як відношення 

запланованого темпу зростання товарообігу торговельного підприємства 

порівняно з базовим періодом iT  до відповідного показника по торговельній 

організації T ; 
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Рис. 3.3. Алгоритм розрахунку коефіцієнта напруженості виконання плану 

роздрібного товарообігу 

 

- коефіцієнта еластичності виконання плану товарообігу biK  як 

відношення процента виконання плану товарообігу торговельного підприєм-

ства iB  до виконання плану товарообігу по торговельній організації в цілому B ; 

- інтегрального коефіцієнта еластичності товарообігу магазину OiK ; 

- ресурсомісткості товарообігу і-го торговельного підприємства по j-му 

ресурсу ijP  як відношення наявного ресурсу ijH  і фактичного товарообігу iO  у 

звітному періоді; 

- ресурсомісткості товарообігу торговельної організації в цілому по j-му 

ресурсу jP  як відношення величини наявності j-го ресурсу в торговельній 

організації jH  до її товарообігу О; 

- часткових коефіцієнтів ресурсомісткості товарообігу торговельного 

підприємства з кожного виду ресурсів PijK  як відношення ресурсомісткості 

товарообігу по j-му ресурсу і ресурсомісткості товарообігу всієї торгівельної 

організації з цього ресурсу; 
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- інтегрального коефіцієнта ресурсомісткості товарообігу торговельного 

підприємства PiK ; 

- коефіцієнта напруженості виконання плану товарообігу торговельним 

підприємством niK  як відношення інтегрального коефіцієнта еластичності 

товарообігу магазину OiK  до інтегрального коефіцієнта ресурсомісткості 

товарообігу торговельного підприємства PiK ; 

Формула (8) розрахунку коефіцієнта напруженості виконання плану 

товарообігу показує, що niK > 1 за умови, якщо PiK < OiK . У цьому випадку 

напруженість виконання плану товарообігу і-м магазином вища, ніж в цілому 

по торгівельній організації. Якщо ж PiK > OiK , то niK < 1, тобто фактична 

напруженість виконання плану товарообігу в і-му магазині нижча, ніж по 

торговельній організації в цілому [56, 69, 188, 189]. 

Основними видами ресурсного забезпечення товарообігу, які можуть 

братися до уваги в процесі розрахунків, є товарні ресурси, ресурси праці, 

торгова площа, наявність устаткування. 

Розглянемо методику обчислення коефіцієнтів напруженості виконання 

плану товарообігу на прикладі торговельної мережі споживчого товариства. 

Інтегральні коефіцієнти еластичності товарообігу магазинів OiK  вважають 

відношення запланованих темпів зростання товарообігу і фактичних рівнів 

виконання планів окремими магазинами до середніх значень цих показників по 

торгівельній мережі в цілому. Деякі економісти пропонують використовувати 

ці показники як коефіцієнти для оцінки напруженості планів товарообігу. 

Однак тільки на їх основі без врахування фактичного ресурсного забезпечення 

ще не можна об’єктивно судити про напруженість виконання планів 

торговельними підприємствами. Очевидно, легше виконувати план при більш 

високій ресурсній забезпеченості. Тому, оцінюючи напруженість виконання 

плану поряд з інтегральними коефіцієнтами еластичності товарообігу до уваги 

беруть також показники, які характеризують рівень ресурсної забезпеченості 

магазинів. Їх називають показниками ресурсомісткості товарообігу. 
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Ресурсомісткість роздрібної реалізації продовольчих і непродовольчих 

товарів за основними видами ресурсів суттєво відрізняється. Вони свідчать, що 

за товарним забезпеченням і матеріально – технічною базою найвища 

ресурсомісткість товарообігу була у непродовольчих магазинах, а за ресурсами 

праці – в продовольчих і змішаних магазинах. 

В зв’язку з цим середню ресурсомісткість товарообігу як основу для 

порівняння взято по кожному із ресурсів не в цілому по торгівельній мережі, а 

окремо для непродовольчих, продовольчих і змішаних магазинів. Для цієї 

диференційованої бази розраховано коефіцієнти порівняльної ресурсомісткості 

товарообігу кожного магазину за видами ресурсів. 

Спеціалізовані торгівельні організації не мають потреби такій 

диференціації базових значень коефіцієнтів ресурсомісткості товарообігу. Тут 

за основу для порівняння може прийматися середня ресурсомісткість усього 

товарообігу торговельної організації за основними видами ресурсів. 

За допомогою коефіцієнтів напруженості і виконання плану 

обчислюються скориговані значення показників виконання плану товарообігу 

магазинами при середньому рівні напруженості виконання плану в цілому по 

торговельній організації. Їх розраховують шляхом множення процента 

виконання плану товарообігу торговельною мережею підприємства чи іншої 

торговельної організації коефіцієнти порівняльної напруженості виконання 

плану товарообігу в кожному із магазинів. 

Планування товарообороту необхідне для визначення валового доходу, 

прибутку, а також для складання оперативних, фінансових і касових планів. 

Правильне планування товарообороту має велике значення для нормальної 

господарської діяльності підприємства. 

Обсяг реалізації продукції можна розрахувати, виходячи з товарного 

випуску виробів у плановому періоді, а саме: додаючи залишки виробів на 

початок періоду і віднімаючи залишки на кінець планового періоду. Плановий 

обсяг реалізації розраховують таким чином (формула (3.13)): 
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Р = З1 + Т – З2 ,     (3.13) 

 

де, Р- обсяг реалізації у плановому році; 

З1 – залишки нереалізованої продукції на початок планового року; 

Т – випуск товарної продукції в плановому періоді; 

З2 – залишки нереалізованої продукції на кінець планового періоду. 

Розрахунок обсягу реалізації та товарообороту методом прямого рахунку 

здійснюється за допомогою формули (3.14): 

 

ЦРВ ⋅= ,     (3.14) 

 

де, В – виручка від реалізації продукції (послуг); 

Р – кількість реалізованих виробів; 

Ц – ціна реалізації кожного виробу. 

Реалізаційні ціни в плановому періоді визначаються на підставі цін 

базового періоду, які коригують на передбачувані зміни в плановому періоді, в 

тому числі з врахуванням попиту і пропозиції. 

Коли асортимент виробів великий, розрахунок плану реалізації можна 

здійснювати комбінованим методом. Виручка від реалізації основних видів 

продукції визначають методом прямого рахунку, а для підрахунку виручки від 

реалізації виробів іншого асортименту використовують укрупнений метод. 

Отже, існують різні підходи до планування обсягу товарообороту, а також 

визначення обсягу виручки від реалізації на плановий період.  

Головним завданням фінансового планування є ресурсне збалансування 

видатків, пов'язаних з виконанням плану економічного і соціального розвитку, 

забезпечення передумов фінансової стійкості, кредитоспроможності і 

платоспроможності споживчого товариства в процесі кругообороту виробничих 

фондів впродовж планового періоду. 

Здійснення господарської діяльності, передбаченої планом економічного 

й соціального розвитку (бізнес-планом), пов'язане з видатками на формування 
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основних фондів і оборотних засобів, покриття поточних витрат виробництва й 

обігу, здійснення капітальних вкладень та заходів соціально-культурного 

призначення. Основними джерелами покриття цих видатків є грошові доходи і 

фонди грошових ресурсів споживчого товариства, кредити банку та 

кредиторська заборгованість. 

Оскільки обсяги діяльності, видатки і джерела їх покриття тісно 

взаємопов’язані і не можуть бути довільними, то в процесі фінансового 

планування необхідно визначити економічно обґрунтовану потребу в грошових 

ресурсах за напрямами їх використання, оптимальні кінцеві фінансові 

результати, співвіднести і привести у відповідність передбачувані видатки з 

економічно обґрунтованими грошовими надходженнями. 

Ресурсне збалансування видатків необхідно проводити з таким 

розрахунком, щоб забезпечити фінансову стійкість, платоспроможність і 

кредитоспроможність. Досягти цього можна за умов рентабельної діяльності, 

належного обсягу грошових ресурсів, вагомої частки в них власних коштів та 

ефективного використання капіталу. У зв’язку з цим у процесі фінансового 

планування необхідно виконати таку роботу: 

- визначити межу беззбитковості споживчого товариства, виходячи з 

передбачуваних обсягів поточної діяльності, та оптимальні кінцеві фінансові 

результати, що забезпечують самоокупність і самофінансування прогнозованих 

видатків; 

- обрахувати потребу в оборотних коштах, необхідних для виконання 

передбачуваних обсягів діяльності; 

- визначити оптимальну структуру джерел формування оборотних коштів 

у балансовій ув’язці з поточними активами, що відповідала б основним 

критеріям високої (задовільної) оцінки фінансової стійкості, 

кредитоспроможності і платоспроможності; 

- вирахувати можливий ризик невиконання передбачуваних планом 

обсягів діяльності, сповільнення оборотності оборотних засобів, зниження 

темпів приросту запасних оборотних коштів тощо; 
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- розробити альтернативні варіанти використання матеріальних, трудових 

і фінансових ресурсів з урахуванням можливого ризику, а також змін 

кон'юнктури ринку; 

- визначити загальну погребу в коштах на капітальні вкладення та 

ув'язати її з економічно обґрунтованими джерелами покриття на засадах 

високоефективного їх використання; 

- визначити фінансові можливості й основні напрями використання 

коштів соціально-культурного призначення; 

- на основі проведених розробок скласти фінансовий план. Фінансовий 

план є узагальнюючим розділом бізнес-плану в якому відбиваються економічно 

обґрунтовані видатки, джерела їх покриття і кінцеві фінансові результати, 

очікувані внаслідок виконання прогнозованих завдань.  

Фінансовий план складається на рік, на квартал. Одночасно 

розробляються альтернативні варіанти використання капіталу і складаються 

пакети економічно обґрунтованих рішень на випадок невиконання планових 

завдань з об’єктивних причин, для того щоб оперативно вносити необхідні 

корективи у фінансовий план. При складанні фінансового плану та плануванні 

роздрібного товарообороту також проводиться аналіз беззбитковості 

підприємства (метод «Витрати – Обсяг - Прибуток»). Методологічні основи 

цього методу розроблені вже досить давно, але практично його використання 

сприяла система обліку витрат, в основі якої лежить розподіл витрат на 

постійні та змінні, які по-різному реагують на зміну обсягу виробництва.  

Визначення точки беззбитковості здійснюється розрахунковим і 

графічним способами. При розрахунковому методі використовують наступну 

формулу (3.15): 

 

 
ЗВЦ

ПВКО
−

=      (3.15) 

 

де, КО – критичний обсяг виробництва в натуральному виразі; 
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Ц – ціна одиниці продукції; 

ПВ – сума постійних витрат; 

ЗВ – сума змінних витрат на одиницю продукції. 

Прогнозна величина прибутку (ВП) торговельного підприємства 

відповідно складатиме за формулою (3.16). 

 

ПВЗВОВПВЗВОВЦОВВП −−=−⋅−⋅= 11     (3.16) 

 

де, ОВ – обсяг продажу товарів; 

ОВ1 – прогнозований обсяг продаж в натуральному виразі. 

Визначимо точки беззбитковості графічним методом, що представлений 

на рис. 3.4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Витрати і 
доходи 

Постійні витрати 

Змінні витрати 

Одиниці продукції 

Прибуток 

Збитки 

Сумарні витрати 

Точка беззбитковості 

Рис. 3.4. Графічний метод визначення точки беззбитковості діяльності 

торговельного підприємства 
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По горизонталі показується обсяг виробництва в натуральному виразі (в 

одиницях продукції чи у % виробничої потужності), а по вертикалі – витрати на 

виробництво (з розподілом їх на постійні та змінні) і виручка від реалізації. 

Перетин прямої лінії, що відображає залежність між випуском продукції і 

собівартості, і прямої лінії виручки від реалізації показує точку беззбитковості. 

Нижче цієї точки заштрихований збиток підприємства, тому що досягнення 

визначеного обсягу виробництва виручка від реалізації не покриває витрати, 

але перевищення точки беззбитковості виробництва дає прибуток. 

Розглянутий метод застосовується для вибору варіантів встановлення 

ціни на продукцію, що реалізується, визначених видів ресурсів, системи збуту 

продукції, тому розрахунок точки беззбитковості доповнюється прогнозами про 

зміну прибутку в залежності від зміни умов і обсягів виробництва і реалізації 

продукції. Відповідно до критичних меж діяльності підприємства пропонується 

розраховувати точки ресурснозабезпеченого товарообороту, а саме в точці: 

- ліквідності значення товарообороту є мінімальним, що забезпечує 

покриття умовно-постійних витрат (як правило, витрати на утримання 

матеріально-технічної бази підприємства); 

- беззбитковості значення товарообороту є критичним, що забезпечує 

покриття як умовно-постійних, так і умовно змінних витрат, відповідає 

принципам самоокупності функціонування торговельного підприємства; 

- цільового прибутку значення товарообороту є оптимальним (плановим), 

забезпечує переважання доходів підприємства над витратами та отримання 

цільового прибутку; 

- ресурснозабезпеченого прибутку значення товарообороту є 

максимальним і, водночас ресурснозабезпеченим [12, 56, 110, 124, 141, 185]. 

На нашу думку, розрахунок критичних меж діяльності підприємства, 

зокрема ресурснозабезпеченого товарообороту є методично важливим, може 

використовуватись у практичній економічній роботі, зокрема з метою 

визначення резерву ресурсного потенціалу та оптимізації його структури.  
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Структура бізнес-плану торговельного підприємства передбачає вивчення 

як зовнішньоекономічних параметрів впливу конкурентного середовища та 

внутрішніх, зокрема ресурсних параметрів, динамічних моделей чи трендових  

моделей розвитку діючого торговельного підприємства. Разом з тим, доцільно 

визначити типові параметри та показники бізнес – проекту інвестиційної 

діяльності  в торгівлі. 

Структура бізнес-плану в значній мірі визначається характеристиками 

об’єкта планування (ступінь нагромадження капіталу, сегмент участі в 

ринковому середовищі, територіальне розміщення, функціональна та 

торговельна спеціалізація, життєвий цикл підприємства). Разом з тим, 

важливим є відображення фінансового плану, інвестиційних ризиків та 

показників і заходів управління інвестиційного проекту. 

Бізнес-планування є ефективним за умови поетапного моніторингу 

окремих розділів та показників інвестиційного проекту, зокрема ступені впливу 

на термін окупності інвестованих ресурсів. Моніторинг інвестицій відображає 

етапність їх використання та оптимальність структури джерел формування. 

Функції моніторингу мають інформаційне забезпечення та інформаційне поле, 

що поєднує як звітну інформацію об’єкта планування, так і параметри розвитку 

конкурентного середовища. 

Важливим компонентом обґрунтування та вибору політики на рівні 

торговельного підприємства є структура та параметри, що встановлюється в 

процесі бізнес-планування (табл. 3.2).  

В результаті монографічного дослідження розроблена типова структура 

та визначені основні параметри оцінки інвестиційного проекту. У ході бізнес-

планування інвестиційних проектів важливими є етапи вибору та 

характеристики об’єкта, оцінка ринкового середовища функціонування, 

обґрунтування потреби в інвестиційних ресурсах та джерел їх фінансування, 

визначення показників реалізації інвестиційного проекту, фінансового 

планування інвестиційних ризиків, управління ефективністю інвестиційних 

проектів у цілому. 
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Таблиця 3.2 

Типова структура та методичні параметри інвестиційного проекту в торгівлі 

НАЗВА 
РОЗДІЛУ 

ЗМІСТОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА  
ЕКОНОМІЧНІ ПАРАМЕТРИ 

Характеристика 
об’єкта 

- юридичні ознаки;  
- функціональні параметри;  
- стратегічні, тактичні та операційні цілі підприємства; 
- параметри ресурсного потенціалу; 
- показники вертикального аналізу балансу 

Ринкове 
середовище 

функціонування 

- конкурентні параметри ринку; 
- сегментація ринку; 
- структура споживачів та купівельної спроможності; 
- цільові ринки об’єкта інвестування; 
- параметри конкурентних переваг; 
- прогнозні параметри росту ступені охоплення 
ринкового середовища у результаті реалізації 
інвестиційного проекту 

Потреба в 
інвестиційних 

ресурсах 

- показники діагностики ресурсного потенціалу; 
- показники оптимізації обсягу та структури ресурсів; 
- розрахунок інвестиційної привабливості торгівлі, 
окремих видів діяльності, окремих елементів ресурсів; 
- розрахунок потреби в інвестиційних ресурсах 

Джерела 
фінансування 

інвестиційного 
проекту 

- показники об’єму та структури самофінансування; 
- показники об’єму та структури зовнішнього 
фінансування; 
- показники та критерії вибору зовнішніх інвесторів; 
- обґрунтування окремих інвестиційних рішень та вибору 
джерел фінансування 

 Реалізації 
інвестиційного 

проекту 

- показники інвестування в розрізі окремих видів 
ресурсів; 
- показники об’єму господарської діяльності; 
- показники операційних витрат; 
- фінансові результати 

Фінансовий 
план та 

інвестиційні 
ризики 

- показники додаткових доходів, витрат і прибутку від 
реалізації проекту; 
- показники грошового потоку від реалізації проекту; 
- показники ризику товарообороту, втрати інвестиційних 
ресурсів, грошового потоку та окупності  

Управління 
ефективністю 

інвестиційного 
проекту  

- показники рентабельності проекту; 
- показники терміну окупності проекту; 
- показники рентабельності грошового потоку; 
- показники чистої та приведеної вартості проекту; 
- показники ресурсорентабельності; 
- показники рентабельності товарообороту  
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Коефіцієнт ефективності інвестиційного проекту може бути оберненим 

до терміну окупності інвестицій і розраховується як середньозважена величина 

в розрізі структури інвестованих ресурсів. 

Вибір варіанту інвестиційного проекту пропонується проводити з 

врахуванням витрат від майбутньої експлуатації об’єкта інвестування з 

використанням цільової функції (формула (3.17)): 

 

),1min( niІКB іефi =→⋅+ ,    (3.17) 

 

де Ві - поточні витрати підприємства після виконання і-го інвестиційного 

проекту; 

Іі - сума інвестованих ресурсів і-го проекту; 

Кеф - коефіцієнт ефективності інвестиційного проекту; 

і - варіант інвестиційного проекту; 

n - кількість варіантів інвестиційних проектів.  

У монографічному дослідженні також обґрунтовано систему 

взаємозв’язків показників окремих розділів бізнес-плану. Зокрема, побудовано 

цільову функцію інвестиційного проекту, що передбачає його окупність 

інвестицій шляхом капіталізації планового прибутку (формула (3.18): 

 

ф

і
ціл К

І
П = ,        (3.18) 

 

де Пціл – цільовий прибуток, щодо окупності і-го інвестиційного проекту. 

Подальший розрахунок показників бізнес-плану пропонується 

здійснювати через оптимізацію структури товарообороту, що забезпечують 

мінімальний рівень витрат та ефективність використання ресурсів 

торговельного підприємства. 
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