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УКРАЇНА
На даний час в Україні постає нагальна потреба в підвищенні обсягів
інвестиційної діяльності, зокрема, на засадах вкладення інвестицій у проєкти,
що передбачають оновлення виробництва [1–4], провадження прогресивних
технологічних змін [5–7] та перехід на випуск нової конкурентоспроможної
продукції [8–10]. Вирішення завдання такого підвищення вимагає як
вдосконалення державної регуляторної політики [11–13], так і покращення
систем управління підприємствами [14, 15].
Серед важливих напрямів інвестування слід назвати житлове будівництво.
Зростання обсягів інвестицій, що вкладаються у нього, потребує врахування
передового вітчизняного та зарубіжного досвіду організування процесу
спорудження житла [16–19], насамперед, з метою зниження рівня ризикованості
цих інвестицій [20–23]. Своєю чергою, таке зниження потребує вибору
інвесторами надійних компаній, які здійснюють будівництво житла. Цей вибір
варто базувати на використанні методології оцінювання ділової репутації
підприємств [24–27].
Загалом при оцінюванні ділової репутації будівельної компанії варто
враховувати, насамперед, такі складові формування цієї репутації: 1) обсяги
наявного ресурсного забезпечення; 2) якість наявного ресурсного забезпечення
діяльності будівельної компанії, 3) рівень менеджменту в будівельній фірмі; 4)
рівень фінансової стійкості будівельної фірми.
Кожна з цих груп складових формування ділової репутації будівельної
фірми повинна оцінюватися низкою часткових індикаторів. Ці індикатори
займають найнижчий щабель ієрархії показників оцінювання ділової репутації
будівельної фірми. Окрім цих індикаторів, така ієрархія включатиме:
– індикатори, які характеризують отримувані результати та витрати
будівельної фірми (індикатори надійності (стійкості) будівельної фірми з точки
зору її партнерів; індикатори результативності діяльності щодо виконання
будівельною фірмою будівельних робіт; індикатори рівня витрат будівельної
фірми на провадження своєї діяльності);
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– індикатори, які надають узагальнюючу характеристику наявним умовам і
результатам виконання компанією будівельних робіт (індикатори витрат
грошових засобів замовників для фінансування будівельних робіт, що
здійснюються будівельною компанією; індикатори необхідного часу на
виконання будівельних робіт; індикатори рівня якості виконання будівельних
робіт; індикатор ризику вкладення коштів у здійснення будівельних робіт, що
виконуються будівельною компанією);
– узагальнюючий індикатор оцінювання – скориговане із врахуванням
чинника ризику усереднене значення рівня отриманого економічного зиску від
інвестицій у будівельні роботи, виконувані певною будівельною компанією.
Зокрема, таким індикатором може виступати співвідношення між фактичною та
плановою величиною економічного зиску від інвестицій у будівельні роботи, які
виконуються певною будівельною фірмою, у розрахунку на одну угоду.
Загалом, доцільно виділити три основні результуючі параметри
інвестиційного процесу в житловому будівництві, а саме – споживчі властивості
житлового приміщення, яке інвестор прагне отримати, вклавши відповідні
інвестиції; термін такого отримання та потрібну суму інвестицій. Усі ці параметри
встановлюються при укладанні відповідних договорів у фіксованому вигляді або
шляхом чіткого опису алгоритму їх змін у разі виникнення певних обставин. За
таких умов ризикова подія настає, якщо ці параметри або алгоритми їх
коригування не виконуються, при цьому таке невиконання призводить до певної
величини прямих чи непрямих збитків у інвестора.
З урахуванням цих міркувань планову величину економічного зиску від
отримання інвестором у власність певного житлового приміщення можна
оцінити за допомогою процедури дисконтування очікуваної суми доходів від
здавання цього приміщення в оренду з подальшим відніманням від отриманого
результату запланованого обсягу інвестиційних витрат. У разі виникнення
ризикової події у діяльності певної будівельної компанії величина економічного
зиску від отримання інвестором у власність житлового приміщення буде
меншою за очікувану. Зокрема, якщо об’єкт інвестування – житловий будинок
буде введений в експлуатацію із запізненням, то внаслідок цього очікуваний
потік доходів від здавання житлового приміщення в оренду зміститься у часі на
деяку величину, внаслідок чого дисконтоване значення цього потоку
зменшиться та, відповідно, зменшиться різниця між цією величиною та
обсягами інвестицій, вкладених у спорудження житла. Подібним чином ця
різниця зменшиться і у разі подорожчання будівництва.
Отже, володіючи інформацією про імовірність настання ризикових подій у
діяльності певної будівельної компанії, а також відомостями про житлові
приміщення, які вона споруджує (зокрема, про планові обсяги інвестиційних
витрат, площу та інші споживчі властивості житлових приміщень), рівень
орендної платні та дисконтну ставку, можна оцінити скориговане із врахуванням
чинника ризику усереднене значення рівня отриманого економічного зиску від
інвестицій у будівельні роботи, що виконуються такою компанією. Внаслідок
цього можна встановити узагальнюючий рівень її ділової репутації.
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