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ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЇЇ 

ЕФЕКТИВНІСТЬ 

Актуальність теми полягає в тому, що існують проблеми залучення 

інвестицій та підвищення ефективності інвестиційної діяльності підприємств 

останнім часом, адже, забезпечення високих темпів розвитку господарюючих 

суб’єктів та підвищення конкурентоспроможності значною мірою визначається 

рівнем їх інвестиційної активності та діапазоном інвестиційної діяльності.  Тому 

проаналізуємо фактори та резерви підвищення економічної ефективності 

інвестиційної діяльності підприємств та розробимо практичні рекомендації , 

виходячи із ситуації, що склалася в економіці країни на основі виявлених 

тенденцій розвитку підприємств та формування інституціональних передумов 

переходу до ринкових відносин. 

Економічна ефективність інвестиційної діяльності включає в себе 

джерела інвестицій, їх структуру, потенціал, направлення вкладень [1]. 

В світовій практиці для оцінки економічної ефективності інвестиційної 

діяльності отримали розвиток методики, основані на статичних та дисконтних 

показниках, що лежать в основі комерційної ефективності, яка відображає 

фінансові наслідки від реалізації проекту для його безпосередніх учасників, 

бюджетна відображає фінансові наслідки здійснення проекту для бюджетів 

різних рівнів, економічна ефективність враховує затрати та результати, які 

виходять за межі прямих фінансових інтересів учасників проекту. 

Розраховуючи комерційну, бюджетну чи економічну ефективність 

інвестиційної діяльності, аналітики та експерти піддають оцінці ефективність 

інвестиційних проектів.  

Підвищення економічної ефективності інвестиційної діяльності 

українських підприємств потребує впровадження в реальну практику систем 



моніторингу. Об’єктами моніторингу, під яким розуміється не тільки збір та 

аналіз даних, але й управління інвестиційними процесами, які складаються з 

управління матеріально-технічними та фінансовими ресурсами, наука та освіта, 

інформаційні ресурси та кадровий потенціал. 

Для оцінки інвестиційної діяльності підприємства на даний час найбільш 

опрацьованими вважаються показники оцінки комерційної ефективності, які 

відображають тільки фінансові наслідки від реалізації проекту для його 

безпосередніх учасників і в основному розраховуються на мікрорівні.  На 

регіональному та державному рівні інвестиції «виходять» за межі показників 

комерційної ефективності і тут особливої значимості набуває бюджетна та 

економічна ефективність. Впровадження чіткого механізму комплексного 

аналізу та оцінки ефективності інвестиційної діяльності підприємств забезпечує 

позитивний вплив держави на прийняття інвестиційних рішень, і в 

послідуючому призводить до більш раціонального використання 

капіталовкладень та формування сприятливого інвестиційного клімату [2].  
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