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НА ТЕМУ: ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 

УКРАЇНИ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

 

На сучасному етапі розвитку економіки країни від ефективності 

інвестиційної політики залежить стан виробництва, рівень технічного 

оснащення підприємств національного господарства основними фондами, 

можливість структурної перебудови економіки, вирішення соціальних та 

екологічних проблем, модернізації виробництва та досягнень науково-

технічного прогресу. Інвестиції є основою для розвитку не лише підприємств 

окремих галузей, а й економіки країни в цілому. 

Динаміка обсягу капітальних інвестицій в Україні свідчить про їх 

зростання (слайд 2,3). Так, загальний обсяг інвестицій по всіх галузях 

економіки зріс більше як в три рази, в  такій галузі як сільське господарство 

зріс майже в 6 разів. Натомість іноземні інвестиції, що надавались з різних 

країн світу навпаки зменшились (слайд 4) (6 701 млн. дол. США).  

Найбільшими країнами-інвесторами залишаються (слайд 5) Кіпр, 

Нідерланди, Велика Британія, Німеччина, Швейцарія. Найбільше інвестицій 

було спрямовано у промисловість, торгівлю, операції з нерухомим майном, 

фінансову та страхову діяльність.  

Отже, не дивлячись на ситуацію що склалась на вітчизняному 

інвестиційному ринку, за словами експертів, Україна залишається 



інвестиційно привабливою країною. Це також прослідковується у даних 

представлених у різноманітних міжнародних рейтингах (слайд  6). 

Так,   

 Згідно Індексу глобальної конкурентоспроможності в 2018 р. 

Україна посіла 83-тє місце з-поміж 140 учасників рейтингу (57 балів з 

можливих 100). 

 Згідно міжнародного рейтингу Конференції ООН з торгівлі та 

розвитку (UNCTAD), Україна в 2018 р. посіла 58-ме місце з-поміж 130 

учасників рейтингу. 

 В глобальному рейтингу сприятливості бізнес-середовища Doing 

Business  в 2018 р. Україна посідає 76 сходинку зі 190 країн.  

 Журнал "Newsweеk" провів дослідження інвестиційної 

привабливості 100 країн світу. У цій категорії Україна посіла лише 66 місце. 

 

В таких умовах господарювання важливо акценти увагу на  

інвестиційній привабливості підприємства. Науковці вважають, що зі 

сторони внутрішніх користувачів це фактор впливу на подальшу стратегію 

діяльності підприємства та оцінку потенційних ризиків, для зовнішніх 

користувачів інвестиційна привабливість є основою для прийняття рішень 

щодо доречності спрямування власних коштів у підтримку діяльності 

суб’єкта господарювання у якості інвестицій або позик, оцінки вигоди від 

вкладення коштів та термінів отримання такої вигоди. 

Слід зазначити, що методичні дослідження інвестиційної привабливості 

мають ґрунтуватись насамперед на логіці інвестиційних рішень, яка 

передбачає вкладення коштів там, де наявні найбільш сприятливі умови 

інвестування. Для оцінки привабливості підприємств інвестори звертають 

увагу на такі фактори ( слайд 7). Як бачимо серед них виділяють внутрішні та 

зовнішні фактори. До внутрішніх відноситься: організація виробництва, 

кваліфікація персоналу, ресурсне забезпечення репутація підприємства. До 

зовнішніх: зовнішньоекономічні, соціальні, екологічні, політичні, природно-



ресурсні.  

На сьогодні визначено чимало методик оцінки інвестиційної діяльності 

та інвестиційної привабливості. Чимало з них є недосяжними для зовнішніх 

користувачів через обмеження в інформації, необхідності в залученні 

додаткових експертів шляхом існування ряду показників, тощо. 

Всі розроблені у вітчизняній та світовій практиці методики оцінки 

інвестиційної привабливості по відношенню до джерела вихідної інформації 

можна умовно поділити на три великі групи (слайд 8): 

1) методики, що ґрунтуються на різноманітних оцінках експертів; 

2) методики, що ґрунтуються на статистичній інформації; 

3) комбіновані методики, що ґрунтуються на експертно-статистичних 

розрахунках 

Нині широкого вжитку набули дві методики оцінки інвестиційної 

діяльності підприємств з використанням розрахункових показників. В 

науковій літературі вони описуються наступним чином (слайд 9): 

1) Метод рейтингової оцінки підприємства на основі даних фінансової 

звітності – оцінка фінансового стану підприємства, при якій оцінюється 

платоспроможність, фінансова стабільність, прибутковість і ділова 

активність підприємства. Перевагами використання методу є його 

застосування без залучення додаткових експертів, доступність інформації. 

Недоліком використання цього методу є припущення щодо наявності 

викривлень та недостовірності інформації у звітності. 

2) Інтегральна оцінка інвестиційної привабливості - оцінка фінансового 

стану об’єкта інвестування, визначення вагомості групових та одиничних 

показників на основі експертних оцінок, визначення частки розмаху 

варіаційної множини, визначення ранжированого значення за кожним 

показником, розрахунок інтегрального показника. До переваг методу слід 

віднести повноту та високу достовірність отриманих результатів оцінки. 

Недоліком використання є необхідність залучення додаткових експертів для 

отримання такої інформації, висока трудомісткість аналізу та значні витрати 



часу, що можуть призвести до втрати актуальності наданих аналітиками 

висновків внаслідок швидкої зміни ринкового середовища. 

Інвестиційна привабливість держави відіграє головну роль для 

іноземного інвестора. Інвестор при виборі об'єкта капіталовкладень 

проводить оцінку інвестиційної привабливості на таких рівнях (слайд 10): 

держава, регіон, підприємство. 

В Україні можна виділити такі фактори, які за думками інвесторів, 

негативно впливають на розвиток інвестиційної діяльності [слайд 11]: 

- політичні та безпекові ризики, насамперед тривалий військовий 

конфлікт; 

- корупція, особливо в сфері правосуддя;  

- обмеження обігу земель сільськогосподарського призначення; 

- жорстке регулювання руху капіталу (зокрема, часткові обмеження 

щодо сплати дивідендів та інвестиційних доходів за кордон); 

- зарегульованість підприємницької діяльності; 

- нестабільне та заплутане законодавство, і зокрема, податкове. 

На основі проведеного дослідження можна відзначити наступні 

чинники, які знижують інвестиційну активність підприємств:  

- недостатня конкурентоспроможність використовуваних основних 

виробничих фондів і технологій;  

- низький рівень конкурентоспроможності товарів;  

- високий рівень зносу техніки і устаткування підприємств;  

- недостатність інноваційного заділу, від якого безпосередньо залежить 

можливість здійснення інвестиційного прориву в промисловому секторі 

національної економічної системи;  

- недосконалість інноваційної і інформаційної інфраструктури;  

- дефіцит ресурсів для прискореного розвитку промислових 

підприємств;  

- дефіцит енергоресурсів і, як наслідок, високий рівень залежності 

підприємств від тарифів на енергоносії;  



- неготовність керівництва промислових підприємств до активного 

впровадження і використання принципово нових ринкових механізмів 

управління, ресурсозбереження, організації виробничих процесів і 

стимулювання трудової діяльності. 

Активізація припливу інвестиційних надходжень можлива при 

вирішенні низки проблем, у першу чергу, на державному рівні. Для 

покращення рівня інвестиційної привабливості підприємства, в умовах 

забезпечення інвестиційної безпеки, пропонуємо (слайд 12): 

- удосконалення нормативної законодавчої бази для покращення 

інвестиційного середовища країни; 

- популяризація використання фінансового лізингу як нетрадиційного 

інвестиційного інструменту; 

- структурна перебудова економіки на наукових принципах; 

- удосконалення механізмів державного стимулювання інвестиційної 

активності, оцінка використання державних капіталовкладень 

підприємствами; 

- вирівнювання платіжного балансу з метою запобігання зростанню 

боргової залежності держави та корпоративного сектору економіки і 

запобігання відтоку капіталу за кордон; 

- розробка політики, спрямованої на захист інтелектуальної власності; 

- розробка комплексу антикризових заходів, спрямованих на зниження 

темпів інфляції, стабілізації стану фондового ринку; 

- поступовий перехід до складання річної звітності підприємств згідно з 

Міжнародними стандартами фінансової звітності; 

- зменшення оподаткованого прибутку на певний відсоток 

інвестиційних витрат; 

- надання фінансової допомоги у вигляді дотацій, субсидій, субвенцій, 

бюджетних позик на розвиток окремих регіонів, галузей, виробництв. 



Пріоритети інвестиційного забезпечення структурних зрушень повинні 

визначатися на основі стратегії розвитку промисловості, де мають бути 

окреслені напрями: 

 реструктуризації з урахуванням національних інтересів та 

конкурентних переваг;  

зниження енергоємності виробництва; 

зниження залежності від кон’юнктури світових ринків; 

розвитку міжнародного співробітництва на основі комерціалізації 

нематеріальних активів і кооперації у важливих для України сферах 

(космічній галузі, авіабудуванні, суднобудуванні, автомобілебудуванні,  

оборонно-промисловому комплексі, індустрії інформаційно-

комунікаційних технологій);  

створення потужних оргструктур, здатних акумулювати інвестиційні 

ресурси, генерувати радикальні нововведення, створювати замкнені цикли 

виробництва, налагоджувати кооперацію на регіональному, державному і 

міжнародному рівнях. 

 Отже, дослідження показали, що серед головних проблем зниження 

обсягів інвестування можна виділити такі, як недосконалість державного 

регулювання інвестиційної діяльності, нестабільна економічна та політична 

ситуація в країні, які потребують негайного врегулювання. Підвищення 

інвестиційної привабливості вітчизняних підприємств в умовах забезпечення 

інвестиційної безпеки можливе при проведенні виваженої та обґрунтованої 

політики уряду щодо підтримки інвестиційної діяльності та виконанні 

запропонованих рекомендацій підприємствам та державним органам влади. 


