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ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА 
 

Актуальність цього дослідження  полягає у необхідності обґрунтування  методики економічного аналізу 

в частині складових елементів інвестиційної безпеки як об’єкта економічного аналізу, визначення зав-

дань та етапів економічного аналізу інвестиційної безпеки підприємства. У роботі  використано зага-

льнонаукові та спеціальні методи пізнання: методи конкретизації, діалектичний метод, аналіз, синтез, 

абстрагування, бібліометричний і бібліографічний методи та метод моделювання. Удосконалено тео-

ретичні положення економічного аналізу інвестиційної діяльності підприємства в частині забезпечення 

інвестиційної безпеки підприємства. Зокрема, уточнення завдань, об’єктів, суб’єктів  та етапів еконо-

мічного аналізу, що дозволило розробити комплексну методику економічного аналізу ефективного залу-

чення інвестиційних ресурсів. 
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Постановка проблеми. При зростанні мож-

ливостей підприємства збільшити обсяги своєї 

діяльності важливою є роль економічного аналізу 

фінансово-господарської діяльності, одним із зав-

дань якого є комплексне та системне дослідження 

механізму формування, розміщення та використан-

ня інвестиційних ресурсів з метою забезпечення 

фінансової стабільності та інвестиційної безпеки 

підприємства, що вимагає необхідності вивчення 

організаційних положень щодо економічного аналі-

зу [11, с. 6]. 

Під аналізом розуміють метод дослідження, 

що характеризується умовним розподілом цілого на 

складові елементи та визначення його окремих 

сторін, характеристик, зв’язків. Слід зазначити, що 

аналіз є головним інформаційно-утворюючим еле-

ментом системи управління [2, с. 64]. Економічний 

аналіз як функція управління базується на даних 

бухгалтерського обліку та бухгалтерської звітності. 

Дані бухгалтерського обліку, фінансова звітність є 

головним джерелом інформації для економічного 

аналізу підприємства, джерелом, що забезпечує 

документальне обґрунтування аналітичних виснов-

ків. 

Найкращий спосіб оцінити майбутнього ін-

вестиційного партнера та визначити рівень інвес-

тиційної безпеки підприємства – збирати необхідну 

інформацію про нього, враховуючи дані про його 

господарську діяльність за останні роки, її масшта-

би, фінансовий стан, рентабельність, перспективи 

подальшого розвитку та проаналізувати індикатори 

інвестиційної безпеки. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питанню економічного аналізу інвестиційної діяль-

ності присвячені дослідження таких вчених, як  

Б.Т. Кузнецова [9] Б.А. Засадного [7], Д.О. Башко-

вої [1], М.В. Дорошко [5], В.М. Кудрявцева [8], 

Н.М. Побережної [12], А.Г. Гончарука, А.А. Яцик 

[3]. Дослідження науковців у більшості присвячені 

питанням розкриття інформації про аналіз  інвести- 
_______________ 

© Берляк Галина Валеріївна, здобувач кафедри обліку і 

аудиту Житомирського державного технологічного уні-

верситету, е-mаil: sokol_02@ukr.net 

 

ційної безпеки з позиції регіонального чи загально-

державного рівня. При цьому залишається неврахо-

ваним та недослідженим питання методик аналізу 

показників забезпечення інвестиційної безпеки на 

рівні підприємства. 

Методологія дослідження. Методологічною 

основою дослідження є загальнонаукові та спеціа-

льні методи пізнання. Методи конкретизації, діа-

лектичний метод, аналіз, синтез, абстрагування 

покладені в основу удосконалення організаційних і 

методичних положень аналізу показників інвести-

ційної безпеки підприємства. Бібліометричний і 

бібліографічний методи застосовано при дослід-

женні напрямів проблемних питань з економічного 

аналізу інвестицйної діяльності. За допомоги мето-

дів моделювання визначено підходи до організації 

та методики аналітичного забезпечення проведення 

інвестиційного аналізу показників інвестиційної 

безпеки підприємства.  

Формулювання цілей статті. Завданням 

дослідження цього проблемного питання є аналіз та 

деталізація об’єктів економічного аналізу в частині 

обґрунтування складових елементів інвестиційної 

безпеки як об’єкту економічного аналізу, визначен-

ня завдань та етапів економічного аналізу інвести-

ційної безпеки підприємства. 

Виклад результатів дослідження. Аналіз є 

проміжним етапом процесу управління між збором 

інформації і прийняттям рішень щодо оперативного 

регулювання виробництва і планування господар-

ської діяльності економічних суб’єктів. Аналіз 

вимагає знання методів та прийомів, що дає мож-

ливість розкрити внутрішню природу об’єкта, його 

взаємозв’язки і напрями розвитку [14, с. 23]. 

Щодо визначення об’єктів аналізу зазначи-

мо, що вчені одностайні в своїх позиціях та вважа-

ють об’єктами економічного аналізу результати 

господарської діяльності. Різниця полягає лише у їх 

деталізації. Зокрема, вузьке визначення наводить 

Г.В. Савицька, яка зазначає, що об’єкт аналізу – 

результати господарської діяльності підприємства 

[13, с. 17].  

Інші науковці приводять більш розширене 

визначення об’єкта економічного аналізу, зокрема 
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О.В. Данеєв [4], М.А. Болюх, М.І. Горбаток, 

В.З. Бурчевський [6, с. 19] вважають, що об’єкти 

аналізу – це передусім окремі економічні явища, 

процеси, проблеми, питання, показники. Позиція 

С.З. Мошенського і О.В. Олійник [11, с. 21] полягає 

в тому, що об’єктами аналізу, наприклад, можуть 

бути економічні результати діяльності суб’єкта 

господарювання, фінансовий стан, платоспромож-

ність, ліквідність, фінансові результати, обсяги 

виробництва та реалізації, собівартість, забезпе-

чення трудовими, матеріальними та фінансовими 

ресурсами, характер їх використання.  

Об’єкти, які відносяться до складових еко-

номічного аналізу, вивчаються через   застосування  

його характерних ознак. Вивчення економічних 

явищ та процесів, пов’язаних з діяльністю підпри-

ємства, здійснюється з позиції цільового спряму-

вання, системності, комплексності, періодичності, 

достовірності і точності, зрозумілості та адекватно-

сті тлумачення [11, с. 23-24]. Виходячи з цих ви-

значень, інвестиційна безпека як фактор, що обу-

мовлює порядок забезпеченості підприємства фі-

нансовими ресурсами та характер їх використання, 

а також об’єкт, що виражає певні господарські 

процеси є об’єктом економічного аналізу (рис. 1). 

Зупинимось детальніше на характеристиці показ-

ників інвестиційної безпеки як об’єкту економічно-

го аналізу. 
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Рис. 1. Вимоги до аналізу індикаторів інвестиційної безпеки 

 

З точки зору цільового спрямування дослід-

ження індикаторів інвестиційної безпеки аналіз забез-

печує формування чіткої програми аналітичних робіт 

в частині завдань, розрахункових алгоритмів, системи 

показників, очікуваних результатів. 

З позиції системності дослідження індикаторів 

інвестиційної безпеки аналіз досліджує їх як сукуп-

ність елементів, що знаходяться у взаємозв’язку. 

Відносно комплексності, зазначимо, що дос-

лідження індикаторів інвестиційної безпеки з цього 

боку передбачає оцінку даних про індикатори інве-

стиційної безпеки на початок та кінець періоду, їх 

зміну та розвиток за кількісними та якісними озна-

ками. 

З точки зору періодичності аналіз індикато-

рів інвестиційної безпеки передбачає необхідність 

систематичного проведення аналітичних дослід-

жень на базі високої їх організації та планування 

аналітичної роботи. 

З позиції достовірності й точності аналіз ін-

дикаторів інвестиційної безпеки повинен ґрунтува-

тися на достовірній та перевіреній інформації, а 

висновки повинні обґрунтовуватися точними аналі-

тичними розрахунками. 

Обґрунтування зрозумілості та адекватності 

тлумачення досягається через обов’язкове пояс-

нення отриманих результатів дослідження (розра-

хунків) індикаторів інвестиційної безпеки у вигляді 

відповідних висновків, коментарів, складання по-

яснювальних записок. 

Таким чином, на підставі вищезазначеного 

можна стверджувати, що інвестиційна безпека як 

об’єкт економічного аналізу має загальні характе-

ристики, обумовлені сутністю цього поняття і його 

роллю у фінансово-господарській діяльності під-

приємства (взаємодія з іншими об’єктами, зміна в 

часі). 

Вважаємо, що аналіз інвестиційної діяльнос-

ті  в частині забезпечення інвестиційної безпеки 

можна розглядати з позиції інвесторів, а також з 

позиції ефективності управління процесами форму-

вання та використанням інвестиційних ресурсів на 

рівні підприємства (рис. 2). 

Щодо методики аналізу, зазначимо, що єди-

на методика, яка б дозволила обґрунтувати рішення 

щодо залучення інвестицій в діяльність підприєм-

ства та спрогнозувати можливі наслідки їх викори-

стання, відсутня. 

В процесі дослідження проаналізовано підходи 

науковців щодо логіки розробки методики аналізу 

діяльності підприємства. На думку М.М. Міллера 

“логіка проведення аналізу, в першу чергу, залежить 

від поставлених цілей. До них відносяться: отримання 

відповідей на запитання, які стосуються економічного 

потенціалу організації та змін у ньому, структури 

активів і джерел, умов роботи, фінансових результатів 
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діяльності, платоспроможності та фінансової стійкос-

ті організації, перспектив фінансово-господарської 

діяльності. На логіку аналізу впливає рівень інформа-

ційного та методичного забезпечення, витрати та інші 

фактори” [10, с.42]. Професор Г.В. Савицька розгля-

дає логіку аналізу в якості деталізованого плану ана-

літичної роботи, що складається на рік, в якому пе- 

редбачено періодичне проведення аналізу за 

об’єктами, визначаються суб’єкти проведення аналізу 

та перелік їх повноважень. [13, с. 190]. З метою роз-

робки комплексної методики економічного аналізу 

інвестиційної діяльності в частині забезпечення інвес-

тиційної безпеки та узагальнені складові методичного 

підходу наведено в таблиці 1. 

 

 
Аналіз інвестиційної діяльності 

З позиції інвесторів 

Показники 

ліквідності 

Показники платоспроможності, аналіз 

беззбитковості 

Показники 
фінансової 

стійкості 

Аналіз на основі обчислення даних показників 
проводиться інвесторами з метою визначення 
стану підприємства, обґрунтування можливості 

отримання даним підприємством інвестицій 

З позиції ефективності управління 
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Рис. 2. Підходи до аналізу інвестиційної діяльності в частині забезпечення інвестиційної  

безпеки підприємства 

 

Таблиця 1 

Складові методичного підходу до аналізу формування та використання позикового капіталу 

№ з/п Етапи аналізу Площина дослідження 
Джерела 

інформації 

Методи 

обробки 

інформації 

1 2 4 5 6 

1 

Аналітичне обґру-

нтування потреби в 
інвестиційних 

ресурсах 

Відсутність потре-
би в інвестиціях. 

Підприємство 

використовує 
власний капітал 

Підприємство має 

потребу в коротко-
строкових інвести-

ційних ресурсах 

Підприємство має 

потребу в довго-
строкових інвести-

ційних ресурсах 

Звітність 

підприємства, 

аналітичні 
таблиці, ре-

зультати 

анкетування 

Групування 

та опиту-

вання, 
порівняння, 

балансовий 

метод 

2 Аналітичне обґру-
нтування виник-

нення інвестицій-

них ризиків, шля-
хів їх мінімізації та 

забезпечення 

рівноваги фінансо-
вого стану через 

розрахунок індика-

тивних показників 
інвестиційної 

безпеки 

Залучення інвести-

ційних ресурсів в 
обсязі відповідно 

до розрахованої 

потреби 

Залучення інвести-
ційних ресурсів в 

обсязі, меншому від 

розрахованої потре-
би у зв’язку із нега-

тивним значенням 

індикативних показ-
ників інвестиційної 

безпеки 

Залучення інвести-

ційних ресурсів в 

обсязі, більшому 
від розрахованої 

потреби у зв’язку із 

усуненням негатив-
ного впливу інди-

кативних показни-

ків інвестиційної 
безпеки 

Бухгалтерська 
звітність 

підприємств 

Розрахунок 
коефіцієнтів, 

порівняння 

3 Аналітичне забез-

печення обґрунту-
вання джерел та 

способів залучення 

інвестиційних 
ресурсів 

Аналіз інвестицій-

них ресурсів від 

банківських фінан-
сово-кредитних 

установ 

Аналіз інвестицій-

них ресурсів від 

небанківських 
фінансово-кредитних 

установ 

Аналіз інвестицій-
них ресурсів від 

інших потенційних 

інвесторів 

Статистичні 
дані, порів-

няння, опиту-

вання 

Порівняння, 
методи 

графічного 

аналізу 

4 

Аналіз результатів 

інвестиційної 

діяльності 

Ефективність реалізації інвестиційних проектів 

Бухгалтерська 
звітність 

підприємств, 

результативні 
показники, 

розраховані 

виходячи з 
етапу 2 та 3 

Розрахунок 

коефіцієнтів, 
порівняння, 

групування 
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Отже нами виділено чотири основні етапи 

економічного аналізу інвестиційної діяльності в 

частині забезпечення інвестиційної безпеки підпри-

ємства. До кожного з етапів визначено площину 

дослідження, яка визначає можливі варіанти, що 

розглядатимуться на кожному етапі аналізу. З ме-

тою прийняття правильного рішення необхідно 

використовувати інформацію, отриману з різних 

джерел (бухгалтерської звітності, результатів анке-

тування та даних з інших інформаційних джерел).  

При цьому її обробку необхідно здійснювати 

за допомоги спеціально призначених для цього 

методів (групування, опитування, порівняння, ба-

лансового методу, розрахунку коефіцієнтів, 

групування, методу графічного аналізу).  

Наведене вище дозволяє сформулювати зав-

дання, об’єкти та етапи економічного аналізу (рис.3). 

Кожна із зазначених складових потребує 

окремої уваги та детального вивчення, що буде 

розкрито в подальших дослідженнях. 

 
 

 
 
 

ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В 

ЧАСТИНІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ 

Оцінка динаміки, складу 

та структури 

інвестиційних ресурсів 

Аналіз інвестиційної 

діяльності 

Завдання аналізу 

Оцінка значень 

індикаторів інвестиційної 

безпеки 

Пошук шляхів оптимізації індикаторів 

інвестиційної безпеки 

Об’єкти аналізу 

Індикатори інвестиційної безпеки 

Блок 

фінансів 

підприєм

ства 

 

Блок оцінки 
взаємозв’язку 
з фінансово-
кредитними 
установами 

Блок 

виконання 

зобов’язань за 

розрахунками 

 

Інвестиційний 

блок 

 

Блок науки та 

інновацій 

 

Етапи аналізу 

Аналітичне обґрунтування потреби у інвестиційних ресурсах 

Аналітичне обґрунтування виникнення інвестиційних ризиків та шляхів їх мінімізації та забезпечення 

рівноваги фінансового стану через розрахунок індикативних показників інвестиційної безпеки  

Аналітичне забезпечення обґрунтування джерел та способів залучення інвестиційних ресурсів  

Аналіз результатів інвестиційної діяльності 

 

Рис. 3. Модель економічного аналізу інвестиційної діяльності підприємства в частині забезпечення  

інвестиційної безпеки 

 

Висновки і перспективи подальших дос-

ліджень. Отже, дослідивши це проблемне питання 

ми дійшли висновку, що згідно із ст. 44 Господар-

ського кодексу України підприємство самостійно 

формує програми діяльності, обирає постачальни-

ків і споживачів продукції, що виробляється, залу-

чає матеріально-технічні, фінансові та інші види 

ресурсів, використання яких не обмежене законом, 

встановлює ціну на продукцію та послуги відповід-

но до закону. Виходячи з наведеного вище можна 

відзначити, що підприємство самостійно розробляє 

стратегію інвестиційної діяльності та визначає їх 

обсяг. Цей процес ускладнюється функціонуванням 

підприємства в умовах ризику та нестійким фінан-

совим станом, який характеризується окрім сталих 

показників оцінювання індикативними, що означа-

ють інвестиційну безпеку і їх необхідно розрахову-

вати з точки зору ефективності управління проце-

сами інвестування. 

Аналіз інвестиційної діяльності можна розг-

лядати з позиції інвесторів, а також з позиції аналі-

зу індикативних показників інвестиційної безпеки 

на рівні підприємства. Недостатнє дослідження 

цього питання сприяє проведенню неефективної 

політики підприємств щодо необхідних обсягів 

залучення інвестиційних ресурсів, що спричиняє 
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погіршення фінансово-економічного стану та зрос-

тання кількості  підприємств, що збанкротували 

Тому, нами уточнено завдання економічного ана- 

лізу інвестиційної діяльності підприємства в части-

ні забезпечення інвестиційної безпеки підприємств, 

об’єкт та етапи його проведення. 
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