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Войнаренко М.П., Свідер О.П. Динамічна оцінка 
ефективності прямих іноземних інвестицій на 
підприємствах легкої промисловості. 

Стаття присвячена розкриттю значення та змісту 
динамічної оцінки ефективності використання прямих 
іноземних інвестицій на підприємствах. Також апробовано 
процедуру динамічної оцінки на п’яти суб’єктах 
господарювання легкої промисловості, що дало змогу 
визначити напрями підвищення ефективності використання 
прямих іноземних інвестицій.  

Ключові слова: прямі іноземні інвестиції, динамічна 
оцінка, ефективність, легка промисловість  

 
Войнаренко М.П., Свидер А.П. Динамическая оценка 

эффективности прямых иностранных инвестиций на 
предприятиях лёгкой промышленности. 

Статья посвящена раскрытию значения и содержания 
динамической оценки эффективности использования 
прямых иностранных инвестиций на предприятиях. Также 
апробировано процедуру динамической оценки на пяти 
субъектах хозяйствования легкой промышленности, что 
позволило определить направления повышения эффектив-
ности использования прямых иностранных инвестиций. 

Ключевые слова: прямые иностранные инвестиции, 
динамическая оценка, эффективность, лёгкая 
промышленность  

 
Voynarenko M. P., Svider O. P. The dynamic evaluation of 

the effectiveness of foreign direct investment at the light 
industry enterprises. 

The article pays attention to the revelation of the meaning 
and content of dynamic evaluation of the effectiveness of 
foreign direct investment at the enterprises. In addition, the 
dynamic evaluation procedure was tested at five agents of light 
industry management, which allowed us to identify the ways to 
increase the efficiency of FDI. 

Keywords: foreign direct investment (FDI), dynamic 
evaluation, efficiency, light industry  

а шляху євро інтеграційних перетворень 
легка промисловість України потребує 
залучення інвестиційних ресурсів з усіх 
джерел. Проте недостатня розробка 

дієвого управлінського інструментарію для 
забезпечення достовірної оцінки ефективності 
прямого іноземного інвестування на під-
приємствах легкої промисловості перешкоджає 
покращенню інвестиційного бізнес клімату у 
галузі. Динамічна оцінка ефективності прямого 
іноземного інвестування забезпечує реалізацію 
адекватних управлінських рішень в системі 
менеджменту підприємства з метою досягнення 
його довгострокового економічного розвитку. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій  

Вирішенню проблем забезпечення достовірної 
оцінки ефективності прямого іноземного інве-
стування та ефективного управління інвестиціями 
на підприємствах були присвячені дослідження 
таких учених як: Г. Александер, І. Боярко, Є. Бріг-
хем, В. Геєць, Л. Гітман, В. Гриньова, Л. Докієнко, 
І. Єпіфанова, В. Ковальов, В. Коюда, Т. Майорова, 
В. Нижник, А. Пересада, В. Польшаков, М. Пор-
тер, Є. Рясних, В. Стадник, Д. Черваньов, М. Чу-
маченко, В. Шевчук. Легку промисловість 
України та її інноваційний розвиток детально 
вивчають А. Мазаракі, Т. Мельник, К.Ю. Сіренко, 
Т.О. Єрмолаєва, Д.І. Коваленко. 

Виклад основного матеріалу дослідження  

Статична оцінка ефективності прямих інозем-
них інвестицій базується на показниках, визна-
чених на конкретну дату відповідного періоду. 
Тому вона не дає змоги врахувати тенденції зміни 
показників протягом звітного періоду для того, 
щоб здійснити динамічну оцінку ефективності 
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процесу використання прямих іноземних інвести-
цій на підприємствах легкої промисловості. 

Необхідність проведення динамічної оцінки 
поряд зі статичною полягає в тому, що вона 
дозволяє врахувати напрями і тенденції зміни 

показників, які відображають основні напрями 
прояву ефективності у часі (рис. 1). 

Отже доцільно провести динамічну оцінку на 
основі відповідних критеріїв. 

 

 
 

Рис. 1. Критерії ефективності використання ПІІ при проведенні динамічної оцінки 
 
Джерело: відібрано авторами 

 
Важливим інструментом для оцінки ефекти-

вності використання прямих іноземних інвестицій 
на підприємствах є бажане співвідношення темпів 
зростання ключових економічних показників, яке 
отримало назву «золоте правило економіки 
підприємства» або «економічна нормаль»: у 
класичному (1) [1] та модифікованому вигляді (2) 
[2]; [3]; [4]. 

 

%ТТТ АЧДЧП 100 , (1) 

де ЧПТ  – темп зростання прибутку підприємства; 

ЧДТ  – темп зростання чистого доходу; АТ  – темп 

зростання вартості активів (майна) підприємства. 
 

ПКАОАВКЧДЧП ТТТТТТ  , (2) 

де ЧДТ , ВКТ , ОАТ , ПКТ  – темпи зростання 

чистого доходу, власного капіталу, оборотних 
активів, позикового капіталу відповідно. 

Отже, переваження темпів зростання чистого 
прибутку над темпами зростання чистого доходу 
свідчить про зниження величини витрат у процесі 
господарської діяльності та прискоренні обігу; 
ефективне використання ресурсів підприємства 
досягається за умови перевищення темпів зростан-
ня чистого доходу порівняно з темпами зростання 
майна (активів) суб’єкта господарювання, які 
повинні бути не нижчими 100% для забезпечення 
зростання економічного потенціалу і розширення 
масштабів діяльності. 

Дотримання модифікованого співвідношення 
дає змогу забезпечити ефективне використання 
прямих іноземних інвестицій, що супро-
воджується зростанням прибутковості, ділової 
активності, економічного потенціалу, фінансової 
незалежності, безпеки промислового під-
приємства, а також визначає ключові умови для 
забезпечення їх стійкого економічного зростання. 

Врахування даних критеріїв є найбільш 
обґрунтованим підходом для проведення достовір-
ної динамічної оцінки ефективності використання 
прямих іноземних інвестицій на підприємствах 
легкої промисловості у часі. З урахуванням 
зазначених умов сформовано процедуру дина-
мічної оцінки ефективності (табл. 1). 

Застосування наведеної процедури дає менед-
жерам змогу: 
 оцінити результативність господарської 

діяльності підприємства; 
 оперативно визначити існуючі проблеми у 

процесі використання прямих іноземних 
інвестицій та визначити резерви для під-
вищення ефективності; 

 детально проаналізувати динаміку прибутко-
вості та платоспроможності; 

 достовірно та комплексно оцінити ефектив-
ність використання прямих іноземних інвести-
ційних ресурсів у часі; 

 прийняти та реалізувати обґрунтовані управ-
лінські заходи щодо оптимальної реалізації 
резервів та забезпечення стійкого підвищення 
ефективності використання прямих іноземних 
інвестицій на підприємствах легкої промисло-
вості. 
У процесі використання процедури динамічної 

оцінки ефективності процесу використання 
прямих іноземних інвестиційних ресурсів у часі 
менеджерам підприємств легкої промисловості 
потрібно обов’язково враховувати варіант можли-
вості зміни чистого прибутку збитком (або навпа-
ки) чи притоку грошових коштів їх відтоку (або 
навпаки) у процесі господарської діяльності 
підприємства для того, щоб забезпечити отриман-
ня достовірних результатів динамічної у часі. 

 

Критерії ефективності 

ТЕМП ЗРОСТАННЯ ЧИСТОГО ПРИБУТКУ 
зміна (зростання, зниження) ефективності 

господарської діяльності, є ключовим джерелом 
формування власних фінансових ресурсів, 

фінансування господарської діяльності, 
розширеного відтворення і забезпечення 

економічного розвитку підприємства 

ТЕМП ЗРОСТАННЯ ЧИСТОГО РУХУ 
КОШТІВ ЗА ЗВІТНИЙ ПЕРІОД 
основний фактор забезпечення 

платоспроможності, фінансової стійкості 
та безпеки, підвищення інвестиційної 
привабливості та ринкової вартості 

підприємства 
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Таблиця 1. Процедура динамічної оцінки ефективності процесу використання  
прямих іноземних інвестицій на підприємствах легкої промисловості 

Темп зростання чистого руху коштів 
підприємства за звітний період 

( ЧРКТР ) 

Темп зростання чистого прибутку 

( ЧПТР ) 

Темп зростання чистого збитку 

( ЧЗТР ) 

Збільшення Зменшення Зменшення Збільшення 

0ЧПТР  0ЧПТР  0ЧЗТР  0ЧЗТР  

Позитивний грошовий потік (притік) від 
господарської діяльності 

Рівень ефективності процесу використання ПІІ 

притік грошових 
коштів 

0ЧРКТР  Ефективний  
Помірно 

ефективний  
Допустимо 
ефективний  

Низько 
ефективний  

відтік грошових 
коштів 

0ЧРКТР  
Помірно 

ефективний  
Задовільно 
ефективний  

Низько 
ефективний  

Помірно 
неефективний 

Негативний грошовий потік (відтік) від 
господарської діяльності підприємства 

Рівень ефективності процесу використання ПІІ 

зменшення 
величини 

негативного 
грошового потоку 

0ЧРКТР  
Допустимо 
ефективний  

Низько 
ефективний  

Допустимо 
не-

ефективний  
Неефективний  

збільшення 
величини 

негативного 
грошового потоку 

0ЧРКТР  
Низько 

ефективний  
Помірно 

неефективний 
Не-

ефективний  
Кризовий  

 
Примітка. ПІІ – прямі іноземні інвестиції;  
Джерело: розроблено авторами з використанням р. 400 ф. № 3 (грошовий потік від господарської 

діяльності підприємства, чистий рух коштів за звітний період). 
 

 
Відтак, зазначені можливі варіанти змін показни-
ків управлінцям необхідно оцінювати наступним 
чином (3, 4). Застосуємо процедуру динамічної 
оцінки для п’яти підприємств легкої 
промисловості Хмельницької та Вінницької 

областей – ПАТ «Горинь», ПАТ «Славутська 
суконна фабрика», ЗАТ «Хме-льницьклегпром», 
ПАТ «Володарка», ПАТ «Хмі-льницька швейна 
фабрика «Лілея». 

 

 
Почнемо зі співвідношення (2) («золоте 

правило економіки підприємства») (табл. 2). 
Результати проведеного аналізу свідчать, що 

на жодному з досліджуваних підприємств легкої 
промисловості не спостерігалося ідеальне дотри-
мання співвідношення темпів зростання абсолют-
них показників господарської діяльності (2), що 
виявляло б наявні резерви підвищення ефектив-
ності використання прямих іноземних інвестицій 
та господарського процесу в цілому. Найбільше 
відповідали співвідношенню (2) темпи зростан-ня 
абсолютних показників діяльності ПАТ «Воло-
дарка» за підсумками 2010, 2012 рр. та ПАТ 
«Хмільницька швейна фабрика «Лілея» про-
тягом 2009-2010 рр. 

Важливою проблемою ПАТ «Володарка» є 
зменшення вартості оборотних активів (2011-

2012 рр.) та майна (2010-2012 рр.) підприємства, 
що свідчить про неефективне використання 
ресурсної бази підприємства, в тому числі й 
прямих іноземних інвестицій, що призводить до 
зниження економічного потенціалу, яке супро-
воджується одночасним зниження вартості пози-
кового капіталу підприємства (2010-2012 рр.), що 
безумовно дещо знижує загрозу втрати фінансової 
незалежності суб’єкта господарювання. 

Різке зниження ефективності господарської 
діяльності ПАТ «Хмільницька швейна фабрика 
«Лілея» протягом 2011-2012 рр. свідчило про 
нераціональне використання прямих іноземних 
інвестицій на підприємстві, зниження рівня 
доходності та зростання витрат суб’єкта господа-
рювання, яке до того ж супроводжувалося зро-
станням величини позикових коштів. 

Чистий збиток → Чистий прибуток 
Негативний грошовий потік (відтік) → Позитивний грошовий потік (притік) 

Ефективний 
процес 

використання 
ПІІ 

(3) 

Чистий прибуток → Чистий збиток 
Позитивний грошовий потік (відтік) → Негативний грошовий потік (притік) 

Кризовий 
процес 

використання 
ПІІ 

(4) 
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Таблиця 2. Оцінка темпів зростання абсолютних показників господарської  
діяльності підприємств легкої промисловості за 2008-2012 рр. 

Назва 
підприємства 

Темп зростання 
показника 

Чистий 
прибуток 

Чистий 
дохід 

Власний 
капітал 

Оборотн
і активи 

Активи 
Позиковий 

капітал 

ПАТ «Горинь» 

2009/2008 -7,06 0,20 0,88 0,98 0,98 1,51 
2010/2009 0,15 4,19 0,58 0,52 0,84 1,66 
2011/2010 -2,14 1,03 0,95 1,02 1,03 1,13 
2012/2011 0,34 1,61 0,73 1,23 1,06 1,36 

ПАТ 
«Славутська 

суконна 
фабрика» 

2009/2008 0,57 0,83 1,01 1,18 1,05 1,25 
2010/2009 1,14 0,85 1,01 1,11 1,03 1,13 
2011/2010 1,07 0,93 1,01 1,12 1,03 1,07 
2012/2011 -2,73 0,33 0,82 0,76 0,87 1,06 

ЗАТ 
«Хмельницьк-

легпром» 

2009/2008 0,01 0,24 1,02 1,20 1,26 1,51 
2010/2009 0,36 1,52 1,00 1,10 1,30 1,35 
2011/2010 2,87 0,91 1,40 0,98 1,19 0,90 
2012/2011 0,47 0,71 1,88 0,82 1,08 0,58 

ПАТ 
«Володарка» 

2009/2008 0,05 1,16 1,00 1,26 1,01 1,34 
2010/2009 66200,00 1,15 1,00 1,05 0,96 0,67 
2011/2010 0,003 0,97 1,01 0,96 0,97 0,88 

2012/2011 112,50 1,14 1,00 0,96 0,96 0,85 

ПАТ 
«Хмільницька 

швейна 
фабрика 
«Лілея» 

2009/2008 4,92 1,17 0,91 1,20 0,94 1,07 
2010/2009 14,13 1,45 1,05 1,68 1,07 1,21 
2011/2010 -0,04 1,09 1,13 1,35 1,13 1,10 

2012/2011 -7,36 0,99 0,90 0,97 0,91 0,93 

 
Джерело: побудовано авторами на підставі даних фінансової звітності підприємств 

 
Найбільш критичним виявився для ПАТ 

«Хмільницька швейна фабрика «Лілея» 2012 р., за 
підсумками якого зниження зазнали усі дослі-
джувані показники, а особливо величина чистого 
збитку яка зросла у 7,36 рази, що свідчило про 
неефективний господарський процес та вико-
ристання прямих іноземних інвестованих коштів. 

Наближення темпів зростання абсолютних 
показників господарської діяльності ПАТ «Сла-
вутська суконна фабрика» до бажаного співвідно-
шення темпів їх зростання спостерігалося за 
підсумками діяльності підприємства в 2010-2011 
рр. Однак, основними «проблемними місцями» 
діяльності ПАТ «Славутська суконна фабрика» 
були досить нестабільні темпи зростання чистого 
прибутку, зниження дохідності підприємства, що 
супроводжувалося нарощуванням величини 
позикового капіталу та свідчило про неефективне 
використання прямих іноземних інвестицій, 
зниження рентабельності господарської діяльності 
суб’єкта господарювання. Така тенденція врешті 
призвела за підсумками 2012 р. до появи 
збитковості та стрімкого зниження величини 
чистого доходу, власного капіталу та активів 
підприємства на фоні зростання його боргової 
залежності. Дана ситуація вимагає від менеджерів 
суб’єкта господарювання реалізації дієвих 
управлінських заходів, спрямованих на оптиміза-
цію структури джерел фінансування, підвищення 
рівня ефективності використання прямих інозе-
мних інвестицій та ресурсної бази, зростання 
ділової активності, доходності, рентабельності 
ПАТ «Славутська суконна фабрика». 

За підсумками господарської діяльності ЗАТ 
«Хмельницьклегпром» можна прийти до виснов-
ку, що за 2011 р. темпи зростання абсолютних 
показників діяльності підприємства найбільше 
наблизилася до бажаного співвідношення темпів 
їх зростання, що було безпосереднім результатом 
підвищення ефективності використання прямих 
іноземних інвестицій, зростання прибутковості та 
економічного потенціалу підприємства на фоні 
зниження величини позикового капіталу. 
Відмітною позитивною особливістю ЗАТ «Хмель-
ницьклегпром» серед досліджуваних підприємств 
легкої промисловості є стабільна наявність 
чистого прибутку протягом 2008-2012 рр., темп 
зростання якого, однак, є переважно спадним.  

Як показало проведене дослідження, серед 
відібраних суб’єктів господарювання легкої 
промисловості ПАТ «Горинь» характеризувалося 
найнижчим рівнем ефективності використання 
прямих іноземних інвестицій, що об’єктивно 
вплинуло на низьку прибутковість, часто 
переростаючу в збитковість господарської 
діяльності (за підсумками 2009 і 2011 рр.) До того 
ж, така негативна тенденція супроводжувалася 
коливанням динаміки величини чистого доходу, 
зниженням вартості власного капіталу, активів 
підприємства, що супроводжувалося зростанням 
боргової залежності підприємства. 

Таким чином, можна зробити висновки про 
досить невисоку ефективність використання 
прямих іноземних інвестицій та господарського 
процесу в цілому на вітчизняних підприємствах 
легкої промисловості, що безпосередньо відо-
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бражається через нестійку динаміку (зростан-
ня/зниження) темпів зростання їх ділової 
активності, фінансової незалежності, доходності 
та прибутковості. За даних умов, менеджери 
суб’єктів господарювання повинні максимально 
зосередити увагу на повній мобілізації та 
ефективній реалізації резервних можливостей 
підприємств легкої промисловості щодо зниження 

величини витрат, забезпечення раціонального 
використання ресурсної бази, раціоналізації 
структури капіталу, підвищення рівня ділової 
активності, фінансової стійкості, доходності та 
прибутковості промислових підприємств. Вико-
ристаємо обґрунтовану вище процедуру (табл. 1), 
як методичний інструмент динамічної оцінки на 
досліджуваних п’яти підприємствах (табл. 3).  

 
Таблиця 3. Динамічний аналіз показників ефективності використання ПІІ  

на підприємствах легкої промисловості 

Показник 

Рік Середнє 
значен-
ня по-

казника 

Темп зростання показника 

2
0

08
 

2
0

09
 

2
0

10
 

2
0

11
 

2
0

12
 2009 

від  
2008 

2010 
від  

2009 

2011 
від  

2010 

2012 
від 

2011 
ПАТ «Горинь» 

Чистий прибуток 69,2  71,10  51,0   0,15  0,34 

Чистий збиток  -488,6  -152,0  -89,86 -7,06  -2,14  

Позитивний 
грошовий потік    171,6     143,00   

Негативний 
грошовий потік  -13,1 -1,2  -98 -112 -10,54 -0,09  -0,57 -1,14 

ПАТ «Славутська суконна фабрика» 
Чистий прибуток 114,8 64,9 75,5 81  23,04 0,57 1,16 1,07  

Чистий збиток     -221     -2,73 

Позитивний 
грошовий потік  1,3   12 14 5,2   30,00 1,17 

Негативний 
грошовий потік   -0,9 -0,4    -0,69 -0,44   

ЗАТ «Хмельницьклегпром» 
Чистий прибуток 321,9 4,2 1,5 4,3 2 66,78 0,01 0,36 2,87 0,47 
Чистий збиток           
Позитивний 
грошовий потік  

  73,9     4,25   

Негативний 
грошовий потік  

-86,8 -17,4  -76,6 -7 -22,78 -0,20  -1,04 -0,09 

ПАТ «Володарка» 
Чистий прибуток 0,18 0,01 662 2 225 177,838 0,06 66200 0,003 112,5 
Чистий збиток           
Позитивний 
грошовий потік  

227,6 837  746  65,92 3,68  0,78  

Негативний 
грошовий потік  

  -959  -522   -1,15  -0,70 

ПАТ «Хмільницька швейна фабрика «Лілея» 
Чистий прибуток 18,5 91 1286   187,1 4,92 14,13   
Чистий збиток    -55 -405    -0,04 -7,36 
Позитивний 
грошовий потік  

68  247     0,95   

Негативний 
грошовий потік  

 -259  -374 -473 -158,2 -3,81  -1,51 -1,26 

 
Примітка: грошовий потік (відтік) розглянуто від господарської діяльності. 
Джерело: побудовано авторами на підставі даних фінансової звітності підприємств легкої 
промисловості та [5]. 

 
На основі вихідних даних проведемо дина-

мічну оцінку ефективності процесу використання 
прямих іноземних інвестиційних ресурсів на 
досліджуваних суб’єктах господарювання 
(табл. 4). Результати аналітичного дослідження 
дали змогу оцінити ефективність процесу 

використання прямих іноземних інвестицій 
досліджуваних підприємств легкої промисловості 
у часі, зокрема протягом 2008-2012 рр. Так, 
ефективний процес використання прямих 
іноземних інвестиційних ресурсів спостерігався на 
ПАТ «Славутська суконна фабрика» (2010-
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2011 рр.), ПАТ «Горинь» (2009-2010 рр.) та ПАТ 
«Хмільницька швейна фабрика «Лілея» (2009-
2010 рр.), що забезпечило прибуткову господарсь-
ку діяльність та притік грошових коштів на 
досліджувані підприємства, які відповідно 
сприяли підвищенню прибутковості, платоспро-
можності та економічному зростанню дослі-
джуваних суб’єктів господарювання легкої проми-
словості. 

Найбільш позитивно серед досліджуваних 
підприємств вирізнялося ПАТ «Славутська 
суконна фабрика», менеджери якої змогли за-
безпечити достатньо ефективний процес 
використання прямих іноземних інвестиційних 
ресурсів у часі, що відобразилося у підвищення 
прибутковості (2009-2011 рр.) і платоспроможно-
сті (2008 р., 2011-2012 рр.) суб’єкта господарю-

вання. Дещо нижча ефективність процесу вико-
ристання прямих іноземних інвестицій у часі 
спостерігалася на ПАТ «Володарка», основною 
проблемою якого було нестійка динаміка притоку 
грошових коштів, яка у 2010 та 2012 рр. переросла 
у відтік грошових коштів, що свідчило про 
зниження платоспроможності підприємства. 
Превалювання низької ефективності процесу 
використання прямих іноземних інвестицій у часі 
(2009 р., 2011-2012 рр.) на ЗАТ «Хмельницьк-
легпром» свідчило про недостатньо результативне 
використання іноземних інвестиційних ресурсів 
на підприємстві, що спричинило майже постійний 
відтік грошових коштів (2008-2009 рр., 2011-
2012 рр.) із суб’єкта господарювання, який 
обумовив стійке зниження платоспроможності 
ЗАТ «Хмельницьклегпром». 

 
Таблиця 4. Динамічна оцінка ефективності процесу використання прямих  

іноземних інвестицій на підприємствах легкої промисловості 

Підприємство 
Період часу використання ПІІ 

2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 

ПАТ «Горинь» 
Неефективний 

процес 
Ефективний 

процес 
Кризовий 

процес 

Низько 
ефективний 

процес 

ПАТ «Славутська суконна фабрика» 
Помірно 

неефективний 
процес 

Допустимо 
ефективний 

процес 

Ефективний 
процес 

Низько 
ефективний 

процес 

ЗАТ «Хмельницьклегпром» 
Низько 

ефективний 
процес 

Помірно 
ефективний 

процес 

Низько 
ефективний 

процес 

Низько 
ефективний 

процес 

ПАТ «Володарка» 
Помірно 

ефективний 
процес 

Низько 
ефективний 

процес 

Помірно 
ефективний 

процес 

Низько 
ефективний 

процес 

ПАТ «Хмільницька швейна фабрика 
«Лілея» 

Низько 
ефективний 

процес 

Ефективний 
процес 

Кризовий 
процес 

Кризовий 
процес 

 
Джерело: побудовано авторами на підставі табл. 3 

 
Досить різноманітними проявами характеризу-

валося ПАТ «Хмільницька швейна фабрика 
«Лілея», середня величина чистого прибутку 
якого протягом 2008-2012 рр. була найбільшою 
серед досліджуваних суб’єктів господарювання 
легкої промисловості, тоді як за аналогічний 
період усереднена величина відтоку грошових 
коштів також була найвищою серед аналізованих 
підприємств, що зважаючи на досить нестабільну 
динаміку фінансових результатів та чистого 
грошового потоку від господарської діяльності 
характеризувалося ПАТ «Хмільницька швейна 
фабрика «Лілея» свідчило, як про наявність 
великих можливостей, так і одночасно про 
існування значних резервів щодо підвищення 
ефективності процесу використання прямих 
іноземних інвестицій у часі на підприємстві 
(особливо враховуючи підсумки 2011-2012 рр.), 
які повинні бути реалізовані шляхом забезпечення 
менеджерами стійкого підвищення прибутковості, 
платоспроможності та економічного зростання 
ПАТ «Хмільницька швейна фабрика «Лілея». 

Протягом 2008-2012 рр. ПАТ «Горинь» 
характеризувалося від’ємними середніми значен-
нями, зокрема чистим збитком та відтоком 
грошових коштів з підприємства, що об’єктивно 
свідчило низьку ефективність процесу вико-
ристання прямих іноземних інвестицій у часі на 
підприємстві, динаміка якої полярно змінювалася 
протягом п’яти досліджуваних років. Так, 
протягом 2009-2010 рр. процес використання 
прямих іноземних інвестиційних ресурсів на 
підприємстві характеризувався як ефективний, 
тоді як протягом 2011 р. відбулися різкі негативні 
зміни (різке зниження прибутковості та плато-
спроможності), які призвели до кризового процесу 
використання прямих іноземних інвестицій. Усе 
вище зазначене свідчить насамперед про низьку 
якість менеджменту на ПАТ «Горинь», який не 
може забезпечити результативну господарську 
діяльність, стійке підвищення прибутковості, 
платоспроможності та економічне зростання 
підприємства, як основні напрями прояву 
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ефективного процесу використання іноземних 
інвестиційних ресурсів на ПАТ «Горинь». 

Результати проведеного аналітичного дослід-
ження та вище наведені висновки свідчать про 
неузгодженість тенденцій динаміки фінансових 
результатів і грошових коштів, наявність відтоку 
грошових коштів на досліджуваних під-
приємствах, що спричиняє дефіцит готівки, а 
відтак втрату платоспроможності, яка у поєднанні 
зі зниженням рентабельності становить значну 
загрозу фінансовій безпеці підприємств легкої 
промисловості. Тому, менеджери досліджуваних 
підприємств повинні забезпечити формування та 
реалізацію комплексного підходу для реалізації 
ефективного процесу використання прямих 
іноземних інвестицій у часі на підприємстві, який 
сприяє стійкому підвищенню прибутковості, 
платоспроможності, фінансової стійкості, інвести-
ційної привабливості та довгостроковому 
економічному зростанню суб’єктів господа-
рювання легкої промисловості. 

Висновки 

Процедура динамічної оцінки у часі є 
важливим інструментами для забезпечення якісної 

комплексної оцінки ефективності використання 
прямих іноземних інвестицій на суб’єктах 
господарювання легкої промисловості. Проведене 
аналітичне дослідження ефективності використан-
ня прямих іноземних інвестицій на підприємствах 
легкої промисловості свідчить про наявність 
низки нагальних проблем щодо забезпечення 
підвищення рентабельності, платоспроможності, 
ринкової вартості, фінансової стійкості, безпеки та 
економічного зростання даних суб’єктів господа-
рювання. 

Успішне вирішення зазначених проблем 
повинно здійснюватися менеджерами даних під-
приємств шляхом застосування дієвого інстру-
ментарію, який дає змогу проводити комплексну 
оцінку ефективності використання прямих 
іноземних інвестицій для забезпечення ра-
ціонального управління даним процесом, 
спрямованого на довгострокову перспективу 
підвищення прибутковості, платоспроможності, 
фінансової стійкості та економічного розвитку 
підприємств легкої промисловості. 
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