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СКЛАДОВІ ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Основною умовою організації аналізу фінансових інвестицій є визначення відповідності інвестиційної 

політики стратегічним цілям підприємства, що виражається у підвищенні ефективності господарської діяльності 

кожного підприємства. Оцінка ефективності фінансових інвестицій – основний елемент інвестиційного аналізу. 

Аналіз фінансових інвестицій - один із методів фінансового менеджменту для ухвалення рішення про 

використання інвестиційних коштів.  

Фінансові інвестиції — це вкладення коштів у різноманітні фінансові інструменти, такі як цінні папери, 

депозити, цільові банківські вклади, паї, частки, вкладення в статутні фонди інших підприємств[1]. 

Метою аналізу фінансових інвестицій є обґрунтування інвестиційного рішення, яке має прийняти інвестор. 

У процесі аналізу фінансових інвестицій вирішуються наступні завдання: 

 - виявлення економічної доцільності фінансової інвестиції - абсолютного перевищення результатів над 

вкладеними ресурсами; 

- оцінка фінансових ризиків інвестування; 

- пошук найбільш ефективної фінансової інвестиції серед альтернативних; 

- формування найбільш ефективного портфеля фінансових інвестицій. 

Сформувалися два основні напрями аналізу фінансових інвестицій. 

1) Технічний аналіз, головним об'єктом спостереження якого є зміна руху ринку цінних паперів, попиту та 

пропозиції на певні фінансові активи без урахування ролі фундаментальних чинників. На основі побудови 

спеціальних моделей руху ринкових цін виявляють загальні тенденції ринку, на підставі яких приймають 

конкретні тактичні інвестиційні рішення щодо купівлі та продажу цінних паперів. 

2) Фундаментальний аналіз, який ґрунтується на оцінці стану емітента на ринку, показників обсягів продажу, 

активів і пасивів, дохідності та іншої інформації, яка характеризує ефективність діяльності емітента. Важливою 

складовою аналізу є також оцінка стану корпоративного управління. Результатом фундаментального аналізу є 

визначення фактичної (ринкової ціни) цінного папера порівняно з обліковою вартістю активів. За допомогою 

фундаментального аналізу здійснюють прогнозування доходу, який визначає майбутню вартість акцій і 

впливатиме на ринкову ціну. Дані прогнозу є підґрунтям для рекомендацій стосовно купівлі та продажу 

ринкових інструментів[2].  

Для зовнішніх щодо підприємства суб’єктів завдання аналізу полягає в оцінці інвестиційної привабливості 

цього підприємства. У такому разі об’єктом аналізу є насамперед реальні інвестиції, що дає можливість зробити 

прогнози щодо майбутньої діяльності підприємства. У процесі аналізу підприємства як об’єкта інвестування 

потенційних акціонерів (інвесторів) поряд з прибутковістю та рентабельністю інтересують і такі показники, як 

обсяги та ефективність капітальних вкладень, здійснюваних на підприємстві. Аналіз динаміки реальних 

інвестицій з урахуванням темпів інфляції дає змогу зробити висновки щодо інвестиційної активності 

підприємства. Аналіз структури інвестицій уможливлює оцінювання перспективності напрямів їх вкладення. 

Об’єктами такого аналізу можуть бути: виробнича (галузева) структура капітальних вкладень підприємства, яка 

характеризує перспективи його майбутньої галузевої диверсифікації; технологічна структура капітальних 

вкладень — співвідношення витрат на будівельно-монтажні роботи (пасивна частина капітальних вкладень) і на 

придбання обладнання, машин, інструментів (активна частина); відтворювальна структура капітальних вкладень: 

співвідношення між вкладеннями в нове будівництво; у розширення діючих потужностей; у технічне 

переозброєння та реконструкцію. Аналіз цих аспектів діяльності підприємства уможливлює оцінювання 

перспектив його розвитку та стабільності. 

Для внутрішніх суб’єктів аналізу найважливішим завданням є обґрунтування та вибір найефективнішого 

напряму інвестування коштів. На початковому етапі аналізується доцільність вкладення коштів у реальні та 

фінансові інвестиції. Залежно від результатів аналізу вибирають один із напрямів проведення інвестиційних 

операцій або визначають оптимальне їх поєднання. Методика аналізу дохідності та ризику інвестиційних 

операцій залежить від специфіки об’єктів дослідження, тобто від того, виробничі це проекти, чи фінансові 

інструменти. Як правило, кожне завдання можна розв’язати кількома методами. Тому в процесі аналізу постає 

завдання вибору оптимального проекту з-поміж кількох можливих варіантів капітальних вкладень або вибору 

таких цінних паперів, які б найточніше відповідали потребам підприємства[1] 

Етапи аналітичних робіт з оцінки інвестиційної привабливості підприємства (ІПП): 
1)визначення ступеня інвестиційної привабливості суб'єкта господарювання; 

2) розподіл підприємств, що беруть участь у порівняльній оцінці інвестиційної привабливості, за ступенем 

їхньої інвестиційної привабливості, визначення класу інвестиційної привабливості та побудова рейтингу; 

3) оцінка впливу на діяльність підприємства зовнішнього середовища і оцінка ступеня віддачі підприємства у 

зовнішнє середовище; 

4)прогнозування інвестиційної привабливості підприємства. Орієнтуючись на мету і завдання оцінки 

інвестиційної привабливості підприємств, можна виділити такі завдання оцінки: 



1)збирання інформації, необхідної для проведення оцінки інвестиційної привабливості; 

2) оцінка фінансового стану об'єкта дослідження та визначення класу інвестиційної привабливості; 

3) розрахунок узагальнюючого (рейтингового) показника оцінки інвестиційної привабливості підприємства; 

4)експрес-оцінка інвестиційної привабливості сукупності підприємств; 

5)розподіл об'єктів дослідження за ступенем інвестиційної привабливості (формування рейтингу 

інвестиційної привабливості підприємства); 

6) оцінка впливу на діяльність підприємства зовнішнього середовища і оцінка віддачі підприємства у 

зовнішнє середовище; 

7) прогнозування інвестиційної привабливості підприємства; 

8) складання акту-звіту за результатами проведеної оцінки інвестиційної привабливості. 

Проблемним моментом при оцінці інвестиційної привабливості господарюючого суб'єкта є побудова 

послідовного набору даних і вибір системи показників, які могли б найбільш ефективно використовуватися для 

аналізу фінансово-майнового стану підприємства. Проте, аналіз фінансової звітності, до якої відносять, у першу 

чергу, баланс і звіт про фінансові результати, дозволяє визначити певну незбалансованість щодо руху коштів 

підприємства, позитивні й негативні тенденції. Слід зазначити, що такий аналіз не дає підстави для категоричних 

висновків й може тільки зорієнтувати користувача інформації в оцінці фінансово-майнового стану підприємства 

й у визначенні його вузьких місць. 

Виділяють наступні напрямки аналізу фінансового стану підприємства, використовувані при оцінці 

інвестиційної привабливості: 
1. Аналіз майнового стану об’єкта інвестування; 

2. Аналіз фінансової стійкості об’єкта інвестування; 

3. Аналіз ліквідності активів; 

4. Аналіз прибутковості об’єкта інвестування; 

5. Оцінка ділової активності; 

6. Показники оцінки ринкової оцінки об’єкта інвестування[3]. 

  Отже, існує шість основних напрямів аналізу фінансового стану підприємства, які можна використовувати 

під час проведення оцінки інвестиційної привабливості підприємств. Ці напрями стосуються безпосередньо 

аналітичних процедур і не зачіпають таких важливих напрямів, як загальна характеристика підприємства й 

кінцевий (результативний) етапи. Мета аналізу – ретельне вивчення фінансово-господарського стану емітента, 

прогнозування його становища в контексті ймовірних змін зовнішнього середовища, прогнозування доходів 

емітента та пов’язаних із ними дивідендів і балансової вартості акцій. На основі цих даних роблять висновок про 

доцільність вкладень у той чи інший вид фінансових інвестицій. 
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