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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У нинішніх умовах функціонування (діяль�

ності) підприємств, одним із важливих на�
прямків, який безпосередньо впливає на їх еко�
номічне зростання є інвестиційна діяльність.
Однак, зважаючи на сучасний розвиток еконо�
міки України, надзвичайно актуальною на сьо�
годні є проблема у проведенні діагностики інве�
стиційної діяльності підприємства, результати
якої сприятимуть об'єктивному прийняттю
управлінських рішень (поточних, перспектив�
них), націлених на отримання ефективного ре�
зультату та спрямованих на подальші перспек�
тиви розвитку підприємства загалом.
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потенціалу, рівень інвестиційної активності, рівень інвестиційної привабливості, рівень інвестиційної ємності, рівень
ефекту від інвестиційної діяльності, рівень інвестиційної безпеки підприємства, рівень реалізації інвестиційних про'
ектів, рівень окупності інвестицій.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Вагомий внесок у дослідження теоретич�
них засад та методичних положень діагнос�
тики інвестиційної діяльності підприємства
зробили такі науковці (вчені�економісти):
Загородна О.М., Касич А.О., Матрос О.М.,
Мізюк Б.М., Пічугіна Т.С., Просович О.П.,
Пугачова М.В., Скрипко Т.О., Спільник І.В.
та ін. [1—7].

Однак, зважаючи на значний внесок пе�
релічених вище науковців у дослідження те�
оретичних та практичних аспектів діагнос�
тики інвестиційної діяльності підприємства,
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слід зауважити, що малодослідженою зали�
шається система діагностики інвестиційної
діяльності підприємства з урахуванням прак�
тики функціонування суб'єктів господарю�
вання (підприємств).

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Мета наукової роботи полягає у пред�

ставленні системи діагностики інвестиційної
діяльності підприємства на основі визначе�
них бізнес�індикаторів з урахуванням науки
і практики сьогодення.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Як засвідчує огляд наукових праць [1—
7], виникає потреба в узагальненні сутності
такої економічної категорії, як "інвестицій�
на діяльність підприємства".

З огляду на це, проф. Пічугіною Т.С. у
процесі дослідження низки літературних
джерел, шляхом узагальнення, встановлено,
що інвестиційна діяльність підприємства —
це діяльність, яка передбачає вкладення
коштів у інвестиційні об'єкти задля одер�
жання у майбутньому ефективного резуль�
тату [1, с. 149].

Розроблення системи діагностики інвес�
тиційної діяльності підприємства потребує
ретельного розгляду існуючих методик до
проведення аналізу та оцінювання інвести�
ційної діяльності підприємства.

Так, науковець Просович О.П. у своєму
дослідженні [2] здійснює оцінювання інвес�
тиційної діяльності підприємств у формі ре�
альних інвестицій. В даному контексті, нау�
ковець виділяє три рівні оцінювання інвести�
ційної діяльності підприємств: ретроспектив�
ний — (1), перспективний — (2) та оператив�
ний — (3). У відповідності до цього, ретрос�
пективний рівень оцінювання буде реалізову�
ватись на етапі ретроспективного оцінюван�
ня інвестиційної діяльності підприємств.
Перспективний рівень оцінювання інвестиц�
ійної діяльності слід проводити за етапами:
1) здійснення оцінки інвестиційної стратегії
підприємств; 2) маркетингового оцінювання
інвестиційних проектів; 3) науково�технічно�
го оцінювання інвестиційних проектів; 4) ін�
ституційного, соціального та екологічного
оцінювання інвестиційних проектів; 5) здійс�
нення оцінки потреби у інвестиційних ресур�
сах; 6) оцінювання джерел фінансування інве�
стиційних ресурсів та вартості інвестовано�
го капіталу; 7) оцінювання проектних грошо�
вих потоків від інвестицій, а також інших по�

казників фінансового характеру на підставі
опрацювання фінансових звітів; 8) оцінюван�
ня ризику від інвестиційних проектів, а також
іх чутливості; 9) оцінки економічного ефекту
від інвестиційного проекту, а також періоду
окупності інвестицій; 10) проведення оцінки
інвестиційного портфеля. Оцінювання опера�
тивного рівня інвестиційної діяльності
підприємств необхідно проводити на етапі
оперативного оцінювання реалізації інвести�
ційного проекту.

Для вибору конкретних напрямів та пев�
них показників, необхідних для оцінювання
інвестиційної діяльності підприємств, на
думку Просович О.П. [2], потрібно виходи�
ти із специфіки діяльності підприємств.

Проф. Касич А.О. у науковій праці [3] про�
понує комплексний аналіз інвестиційної діяль�
ності підприємства за такими етапами [3]:

— етап аналізування потреби підприєм�
ства у інвестиційних ресурсах, зокрема у ре�
альних інвестиціях, до яких слід віднести ка�
пітальні інвестиції, інноваційні інвестиції та
інвестиції у матеріальні активи, а також у
фінансових інвестиціях;

— етап ретроспективного аналізування ін�
вестиційної діяльності підприємства, який
включає здійснення аналізу динаміки форм,
обсягів та структури інвестицій, а також ана�
лізу джерел формування інвестицій, тобто
аналізування використаних внутрішніх інве�
стицій та аналізування отриманих в майбут�
ньому можливостей від залучення зовнішніх
ресурсів, в тому числі іноземних інвестицій;

— етап аналізування ефективності від
здійснення інвестиційної діяльності, тобто
аналізування отриманої ефективності від ре�
альних та фінансових інвестицій.

У дослідженні науковця Пугачової М.В.
вказано, що інвестиційну діяльність підприє�
мства доцільно оцінювати за показниками,
що визначають [4, с. 141]:

— напрями вкладення інвестиційних ре�
сурсів (зокрема — у автоматизацію та меха�
нізацію робіт підприємства; у нарощення ви�
робничих потужностей; у ресурсозбережен�
ня та енергозбереження);

— фактори, що мотивують інвесторів до
здійснення капіталовкладень;

— динаміку зміни обсягів капіталовкла�
день із попередніми періодами.

На думку науковця Матрос О.М. [5],
аналіз інвестиційної діяльності підприємств
є початковим етапом проведення загально�
го оцінювання інвестиційного стану під�
приємств. Відтак, даний аналіз потрібно про�
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водити за такими складовими, як інвести�
ційна привабливість підприємств, інвестиц�
ійний потенціал підприємств, інвестиційна
ємність підприємств та інвестиційна ак�
тивність підприємств. З огляду на те, науко�
вець [5] стверджує, що між цими складови�
ми існує взаємозв'язок: зростання інвести�
ційного потенціалу підприємств позитивно
впливає на зростання інвестиційної приваб�
ливості підприємств з точки зору іноземних
та вітчизняних інвесторів, а підвищення ос�
таннього сприяє зростанню інвестиційної
активності та інвестиційної ємності підпри�
ємств.

З позицій науковця Скрипко Т.О. та
проф. Мізюка Б.М. [6], оцінювання рівня
інвестиційної діяльності підприємств, зокре�
ма малих підприємств доцільно було б про�
водити за індикаторами інвестиційної безпе�
ки. З огляду на це, основними індикаторами
інвестиційної безпеки повинні бути [6, с.
231]: рівень зносу основних засобів, частка
інвестицій у вартості основних засобів, час�
тка інвестицій у обсязі реалізованої про�
дукції, частка інвестицій у сумі активів, об�
сяг інвестицій у розрахунку на одного зай�
нятого, коефіцієнт ефективності інвестицій,
індекс відношення темпів зростання інвес�

тицій до темпів зростання обсягу реалізова�
ної продукції.

У науковій праці [7] запропоновано про�
водити аналіз інвестиційної діяльності
підприємства за даними фінансової звітності.
Основними інформаційними джерелами, за
якими проводиться аналіз інвестиційної
діяльності підприємства є [7, с. 80—81]:

— форма 1 "Баланс" (статті розділу І ак�
тиву балансу "Необоротні активи", стаття
"Поточні фінансові інвестиції" розділу ІІ ак�
тиву балансу "Оборотні активи");

— форма 2 "Звіт про фінансові результа�
ти" (статті розділу І "Фінансові результати":
"Дохід від участі у капіталі", "Інші фінансові
доходи", "Витрати від участі в капіталі", "Ін�
ші витрати");

— форма 3 "Звіт про рух грошових кош�
тів" (розділ ІІ "Рух коштів у результаті інве�
стиційної діяльності");

— форма 5 "Примітки до фінансової звіт�
ності підприємства" (розділ ІІІ "Капітальні
інвестиції", розділ ІV "Фінансові інвестиції",
розділ V "Доходи і витрати").

Виходячи із вищезазначеного та врахову�
ючи інформацію у джерелі [8], система діаг�
ностики інвестиційної діяльності підприєм�
ства — це певний набір технологій, методик,
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Таблиця 1. Динаміка інвестиційної діяльності промислових підприємств Львівської області

Примітка: * У зв'язку із запровадженням КВЕД (ДК 009:2010), розробка звітності за КВЕД (ДК 009:2005) не здійснюється.
Джерело: сформовано автором (Семчук Ж.В.) за даними [9].
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методів, бізнес�індикаторів, ресурсів, суб'єк�
тів та об'єктів, які у спільному взаємозв'язку
сприяють об'єктивному проведенні оціню�
вання інвестиційної діяльності підприємства
(суб'єкта господарювання).

Для кращого розуміння процесу розроб�
лення системи діагностики інвестиційної
діяльності підприємства, доцільно проанал�
ізувати інвестиційну діяльність підприємств
на конкретному прикладі. З огляду на це, ре�
тельний аналіз інвестиційної діяльності
підприємств, зокрема промислових, пред�
ставлений у таблиці 1.

Результати аналізу таблиці 1 свідчать, що
в період 2010—2013 рр. спостерігалась тен�
денція до зростання капітальних інвестицій
у промислові підприємства Львівської об�
ласті. Так, обсяги капітальних інвестицій у
сферу промисловості в середньому щороку
зростали на 21,2 %, зокрема у добувну про�
мисловість і розроблення кар'єрів — на 1,0
%, у переробну промисловість — на 17,5 %,

у постачання електроенергії, газу, пари та
кондиційованого повітря — на 41,9 %, а у во�
допостачання, каналізацію, поводження з
відходами — на 18,0 %. Однак у 2014 р. відбу�
лась протилежна тенденція — суттєво зни�
зились обсяги капітальних інвестицій за ус�
іма видами промислової діяльності. Протя�
гом 2010—2013 рр. відбулось також зростан�
ня і обсягів прямих іноземних інвестицій, які
надійшли з�за кордону у промислові підпри�
ємства Львівської області, проте у 2014 р.
вони значно скоротились.

Суттєве зниження обсягів прямих іно�
земних інвестицій у 2014 р., порівняно з по�
переднім роком, зазнали промислові підпри�
ємства Львівської області із Кіпру (на 54,1
%) (рис. 1). Відбулось також скорочення і
прямих іноземних інвестицій з інших країн,
крім Данії, однак у порівняно нижчих обся�
гах.

 Зниження обсягів як капітальних, так і
прямих іноземних інвестицій у промислові

Рис. 1. Динаміка прямих іноземних інвестицій у промислові підприємства
Львівської області

Джерело: побудовано автором (Семчук Ж.В.) за даними [9].
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підприємства Львівської області спричинені
кризою, у якій сьогодні перебуває економі�
ка України.

Так, науковці та експерти Національно�
го інституту стратегічних досліджень при
Президентові України стверджують, що [10]:
"Інвестування промисловості України зна�
ходиться у кризі, причинами якої є недоско�
нале інституційне середовище, деіндустріа�
лізація економіки, переважання споживчо�
го кредитування над інвестиційним" [10, с.
48].

Поряд з тим, сьогодні ключовими про�
блемами, які впливають на зниження інвес�
тиційної діяльності промислових підпри�
ємств Львівської області є військова агресія
Російської Федерації проти України та не�
законна анексія АР Крим, що призвело до
значного падіння економіки та низького
рівеня життя населення.

Для довідки: 1) станом на 09.03.2015 р. на
Сході України загалом загинуло 1549 украї�
нських військовослужбовців за Батьківщину
(повідомлення Президента України Поро�
шенка П.О. "Першому національному теле�
каналу"). Вічна пам'ять Героям! 2) Президент
РФ Путін В.В. заявив, що у разі виникнення
проблем із анексією Криму він готовий був
задіяти ядерну зброю (із документального
фільму "Крим. Шлях на Батьківщину", презен�
тованого на телеканалі "Россия�1" 15.03.2015 р.).
Тут не потрібно жодних коментарів.

У процесі опрацювання літературних
джерел [1—7; 10] та, враховуючи кризову си�
туацію, у якій зараз знаходиться економіка
України, встановлено, що ключовими бізнес�
індикаторами системи діагностики інвести�
ційної діяльності підприємства є (Скринь�
ковський Р.М.): рівень інвестиційного потен�
ціалу (Rip); рівень інвестиційної активності
(Ria); рівень інвестиційної привабливості
(Ripb); рівень інвестиційної ємності (Rie);
рівень ефекту від інвестиційної діяльності
(Ref); рівень інвестиційної безпеки підприє�
мства (Rib); рівень реалізації інвестиційних
проектів (Rrip); рівень окупності інвестицій
(Roi).

З огляду на зазначене вище, загальний
інтегральний рівень інвестиційної діяльності
підприємства (IRidp) доцільно визначати (або
розраховувати) за формулою (1):

8
oiripibefieipbiaipidp RRRRRRRRIR (1),

Значення бізнес�індикаторів системи
діагностики інвестиційної діяльності підпри�
ємства повинно перебувати у межах (0; 1) та

визначатись експертним способом. Значен�
ня загального інтегрального рівня інвестиц�
ійної діяльності підприємства (IRidp) знахо�
диться на проміжку від "0" до "1". Якщо IRidp
є нижчим за 0,3, то спостерігається знижен�
ня інвестиційної діяльності підприємства.
Коли IRidp перебуває в межах 0,3—0,7, то
підприємство стабільно здійснює інвестиц�
ійну діяльність. А якщо IRidp є вищим за 0,7,
то відбувається процес підвищення інвести�
ційної діяльності підприємства, що позитив�
но впливає на подальше економічне зростан�
ня самого підприємства.

Метод проведення діагностики інвестиц�
ійної діяльності підприємства, який наведе�
ний вище, дає змогу оцінити стан та враху�
вати окремі аспекти щодо подальшої перс�
пективи і тенденцій розвитку інвестиційної
діяльності на підприємстві. Використовува�
ти вище представлений метод можна для
будь�якого підприємства, незалежно від
виду економічної діяльності чи сфери госпо�
дарювання.
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