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ПІДВИЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
В РОЗРІЗІ СОЦІАЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

ПОВЫШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
В РАЗРЕЗЕ СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

INVESTMENT APPEAL INCREASE IN THE CONTEXT OF SOCIAL
ENTREPRENEURSHIP

Анотація. Розглянуто роль соціального підприємництва в контексті покращення інвестиційної приваб-
ливості підприємств. Досліджено проблемні аспекти глобалізації в розрізі становлення соціального під-
приємництва в Україні.
Аннотация. В статье определена роль социального предпринимательства в контексте улучшения инвес-
тиционной привлекательности предприятий. Исследованы проблемные аспекты глобализации в разрезе
становления социального предпринимательства в Украине.
Annotation. The positive effects of the global social entrepreneurship is defined in the article, also problems that
it can effectively solve investigated and found the relevance its organization in Ukraine.

Сучасні умови функціонування та економічного розвитку вітчизняних підприємств хара-
ктеризуються постійно високим рівнем конкуренції, критичну обмеженість в ресурсах та їх
субститутах, необхідність проведення інноваційної діяльності, що зумовлює пошук нових
підходів до підвищення інвестиційної привабливості підприємств. Аналіз прикладів компа-
ній-лідерів, реалізація стратегічних намірів, створення ринкових переваг безпосередньо
пов’язані з ефективним використанням сукупності всіх наявних інвестиційних ресурсів.

Дослідженням інвестиційної привабливості підприємств займались широке коло науко-
вців, серед яких слід виділити І.А. Бланка, В.І. Богачова, Н.П. Макарій, Є.М. Рудніченко, В.Г.
Ткаченко, В. Лаврененко, Л. Петренко, Г. А. Чухно, Г.О.Швиданенко, Н. Шевчук та інші.

Сучасні умови функціонування та економічного розвитку вітчизняних підприємств хара-
ктеризуються підвищенням рівня конкуренції, що зумовлює пошук нових інноваційних під-
ходів до управління ресурсним забезпеченням діяльності підприємства. Аналіз досвіду сві-
тових компаній-лідерів, реалізація стратегічних намірів і створення ринкових переваг
безпосередньо пов’язані з ефективним використанням сукупності всіх наявних ресурсів. Не-
обхідною умовою для досягнення ефективності ресурсозабезпечення господарської діяльно-
сті є визначення пріоритетних ресурсів та їх комбінацій. Особливу увагу слід зосередити на
ресурсних асиметріях, які стають інноваційним інструментом конкурентної боротьби, спри-
яють стратегічному розвитку підприємства та приймають участь у збільшенні ринкової вар-
тості бізнесу в цілому, що в свою чергу підвищує рівень інвестиційної привабливості для
стейкхолдерів. Посилення конкуренції на всіх ресурсних і товарних ринках, зумовлює необ-
хідність в організаціях здійснювати систематичне оновлення техніки й технологічних проце-
сів, підвищувати кваліфікацію працівників, впроваджувати сучасні управлінські системи, ав-
томатизувати всі види діяльності тощо.

Сучасна концепція розвитку вітчизняних підприємств включає аналіз передумов ринкової
трансформації економіки, запровадження інноваційно-інвестиційної моделі розвитку, струк-
турну перебудову підкомплексу. Формування подальшого стратегічного розвитку та вдоско-
налення діяльності у складі: фінансових, функціональних, виробничих, інноваційно-
інвестиційний, соціальних та інфраструктурних пріоритетів.

Для оцінювання інвестиційних можливостей підприємства, на думку вітчизняних авторів,
необхідно досліджувати його фінансову стійкість, що дозволяє діагностувати інвестиційний
потенціал суб’єкта господарювання. Враховуючи сучасний стан ринкового середовища ви-
никає обмеженість інвестиційних ресурсів, тому підприємства повинні формувати інвести-
ційну стратегія.

Аналізуючи світовий досвід зазначимо, що успіх господарської діяльності в більшій мірі
залежить від обраної стратегії. Враховуючи вище зазначене, актуальності набуває ресурсний
підхід до стратегічного аналізу господарської діяльності, в рамках якого приділяється велика



203

увага специфічним для підприємства ресурсам і їх комбінаціям, що дозволяє сформувати
конкурентні перевагу.

З врахуванням загострення рівня конкуренції на ринку, стратегія підвищення інвестицій-
ної привабливості підприємств має базуватися на системи управління ресурсозабезпечення їх
господарської діяльності, до складу яких залучаються компанії — лідери та технологічно
пов`язані з ними спеціалізовані виробництва цієї або суміжної промисловості. Підприємства
використовують доступні ресурси задля накопичення іншого типу ресурсів, що створює ін-
терес для стейкхолдерів та підвищує рівень інвестиційної привабливості суб’єкту господа-
рювання. Тобто, для підвищення інвестиційної привабливість підприємства, необхідно узго-
дити базисну тріаду господарської діяльності, а саме: інвестиційну стратегію, систему
управління та ресурсний портфель організації.

Отже, поточні передумови функціонування суб’єктів господарювання зумовлює необхід-
ність в організаційних заходах, спрямованих на оновлення техніки й технологічних процесів,
підвищення інтелектуальних ресурсів, впровадження автоматизованих систем управління
тощо. Інноваційні перетворення зазвичай потребують використання значної кількості інвес-
тиційних ресурсів, як є запорукою підвищення інвестиційної привабливості підприємства.
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ИННОВАЦИОННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

DEVELOPMENT OF THE ECONOMIC THEORY OF INNOVATIVE
ENTREPRENEURSHIP

Анотація. Здійснення інноваційних процесів на підприємстві слід розглядати з позицій економічного аналі-
зу. Показана неспроможність неокласичної моделі фірми пояснити інноваційне підприємництво як фактор
виробництва. Обґрунтована переорієнтація сучасної економічної теорії на вивчення підприємництва.




