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ОСОБЛИВОСТІ АНАЛІЗУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

Інвестиційна діяльність є важливим напрямом фінансово-господарської 

діяльності підприємства. Вона потребує прийняття рішень щодо інвестування 

фінансових ресурсів на розширення обсягів виробництва (робіт, послуг), 

оновлення та модернізацію основних засобів, впровадження передових 

технологій, збільшення запасів, придбання акцій, інших цінних паперів тощо. 

Під інвестиційною діяльністю розуміють сукупність практичних дій 

громадян, юридичних осіб і держави щодо реалізації інвестицій. Інвестиційна 

діяльність забезпечується шляхом реалізації інвестиційних проектів і 

проведення операцій з корпоративними правами та іншими видами майнових та 

інтелектуальних цінностей [1].  

У системі управління інвестиційною діяльністю підприємства особлива 

роль відведена аналізу інвестиційної діяльності. Результати аналізу дозволяють 

визначати інвестиційну привабливість підприємства, обрати найефективніший 

інвестиційний проект, здійснити прогнозування діяльності.  

Інвестиції – це процес взаємодії двох сторін, тому суб'єктами інвестиційної 

діяльності є інвестори та учасники.  

Метою аналізу інвестиційної діяльності для зовнішніх суб’єктів є оцінка 

інвестиційної привабливості підприємства, а саме його прибутковості, рівня 

рентабельності, обсягів та ефективності капітальних вкладень підприємства. 

Метою внутрішніх суб’єктів аналізу (учасників інвестиційної діяльності) є 

обґрунтування та вибір найефективнішого напряму інвестування коштів. 

Дослідивши традиційні підходи до оцінки інвестиційної діяльності 

підприємства, слід відзначити, що в практичній діяльності не існує єдиної 

системи оцінки інвестиційної діяльності.  

Враховуючи інтереси як внутрішніх, так і зовнішніх суб’єктів аналізу 

інвестиційної діяльності підприємства пропонуємо до аналізу включати 

наступні етапи (рис.1).  

Перший етап включає аналіз потреби підприємства в інвестиціях, який 

слід здійснювати в розрізі реальних та фінансових інвестицій. Оцінка потреби 

підприємства в інвестиціях залежить від мети інвестиційної стратегії, яку 

реалізує підприємство. 

Другий етап аналізу інвестиційної діяльності передбачає аналіз динаміки 

та структури інвестицій підприємства в цілому та за їх видами. Спочатку 

необхідно з'ясувати зміни динаміки інвестицій за декілька звітних періодів та 
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тенденції цих змін. Потім вивчити структуру та її зміни за видами інвестицій, 

зокрема капітальних – за видами активів. 

 
Рис. 1. Етапи аналізу інвестиційної діяльності 

 

Доцільно вивчити зміни структури джерел фінансування інвестиційних 

ресурсів. Важливо мати інформацію про склад внутрішніх та зовнішніх джерел 

інвестицій, з’ясувати котрі з них переважають, і яким джерелам фінансування 

варто надати перевагу, на скільки ефективним буде використання цих джерел. 

На завершенні аналізу джерел фінансування інвестицій доцільно вивчити 

потребу в додаткових інвестиціях та формуваннях джерел фінансування. 

Третій етап – аналіз ефективності інвестиційної діяльності, включає 

аналіз ефективності реальних (оцінку інвестиційних проектів) та фінансових 

інвестицій. На початку обґрунтовується доцільність вкладення коштів у реальні 

та фінансові інвестиції. Залежно від результатів дослідження обирають один із 

напрямів інвестування або визначають оптимальне їх поєднання. Прийняття 

інвестиційних рішень повинно обов’язково ґрунтуватись на оцінці 

ризикованості вкладення капіталу в інвестиції. Кожне завдання аналізу 

доцільно розв’язувати кількома методами. Після вибору та під час реалізації 

інвестиційного проекту або придбання певних цінних паперів, необхідно 

виявляти відхилення від запланованих дій та очікуваних результатів з метою 

прийняття коригуючих управлінських рішень. Після завершення інвестиційної 

операції слід проаналізувати її фактичну ефективність за допомогою ряду 

економічних показників, та виявити причини відхилень від очікуваної 

ефективності.  

Наступним, четвертим, етапом є аналіз руху грошових коштів від 

інвестиційної діяльності підприємства протягом звітного періоду. Дані розділу 

II «Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності» форми №3 бухгалтерської 

фінансової звітності відображають як надходження, так і витрачання за даним 

Аналіз потреби 
підприємства в 

інвестиціях 

Аналіз динамики та 
структури інвестицій

Аналіз ефективності 
інвестиційної діяльності

Аналіз руху грошових 
коштів від інвестиційної 

діяльності
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видом діяльності. Порівнюючи дані звітного періоду з аналогічними даними 

попереднього періоду визначають зміни надходження та витрачання, та їх 

вплив на зміну чистого руху коштів від інвестиційної діяльності.  

Висновок: застосування запропонованої методики проведення аналізу 

інвестиційної діяльності дозволить досягти мети усіма суб'єктами інвестиційної 

діяльності, зокрема реалізації інвестиційної стратегії підприємства, оцінювання 

інвестиційних проектів, інвестиційної привабливості підприємства та 

перспективності напрямів вкладення інвестицій. За результатами аналізу 

підприємство може в майбутньому об’єктивно оцінювати свої можливості та 

ухвалювати обґрунтовані управлінські рішення. 

Список використаних джерел 

1. Закон України «Про інвестиційну діяльність» від 18.09.1991 р. №1560-

ІІ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/1560-12. 
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ВПЛИВ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ НА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ 

ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 

 Найбільш основна особливість бухгалтерської інформації – корисність в 

ході прийняття рішення. Крім того, достовірність облікової інформації є 

основною передумовою і умовою забезпечення користувачів облікової 

інформації для прийняття правильних рішень. Успішні компанії розширюються 

завдяки ефективному внутрішньому контролю. Навпаки, нездатність 

внутрішнього контролю змусить підприємства понести величезні втрати, навіть 

банкрутства. Банкрутство компаній відбувається через відсутність ефективного 

внутрішнього контролю. Єдина причина - це те, що система внутрішнього 

контролю, яка відома як "стабілізатор" сучасного сталого розвитку підприємств 

на цих підприємствах, стає мертвою буквою. Крім того, однією з цілей 

внутрішнього контролю є забезпечення достовірності та цілісності 

бухгалтерської інформації. Тому якість внутрішнього контролю може грати 

життєво важливу роль в поліпшенні якості інформації, забезпеченні безпеки 

активів компаній, зменшенні фінансових махінацій і поліпшенні можливостей 

запобігання ризикам. 

Процес інтеграції України в міжнародну спільноту включає в себе 

прийняття міжнародних правових документів, впровадження міжнародних 

стандартів, узгодження національного та міжнародного законодавства та 

використання кращої світової практики. 

Після прийняття закону Сарбейнса-Окслі проблема внутрішнього 

контролю на підприємстві знову отримала широку увагу в усьому світі. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/1560-12
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