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АНОТАЦІЯ
У статті акцентовано увагу на тому, що інвестиційна діяль-

ність має непересічне значення для фінансування інновацій, 
підприємницьких ідей як в реальному, так і у фінансовому сек-
торах вітчизняної економіки. Обґрунтовано необхідність ана-
лізу сучасного стану, окреслення основних проблем та шляхів 
активізації інвестиційної діяльності промислових підприємств 
України. На основі узагальнення думок та пропозицій науков-
ців презентовано певні напрями активізації інвестиційної ді-
яльності як на загальнодержавному рівні, так і на рівні промис-
лових підприємств України.
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тиції, фінансові інвестиції, аналіз інвестиційної діяльності, ін-
вестиційний потенціал, інвестиційний розвиток.

АННОТАЦИЯ
В статье акцентировано внимание на том, что инвести-

ционная деятельность имеет непреходящее значение для 
финансирования инноваций, предпринимательских идей как 
в реальном, так и в финансовом секторах отечественной 
экономики. Обоснована необходимость анализа современно-
го состояния, определения основных проблем и путей активи-
зации инвестиционной деятельности промышленных предпри-
ятий Украины. На основе обобщения мнений и предложений 
ученых представлены определенные направления активиза-
ции инвестиционной деятельности как на общегосударствен-
ном уровне, так и на уровне промышленных предприятиях 
Украины.

Ключевые слова: инвестиционная деятельность, 
капитальные инвестиции, финансовые инвестиции, анализ 
инвестиционной деятельности, инвестиционный потенциал, 
инвестиционное развитие.

АNNOTATION
The article focuses on the fact that investment activity is of 

great importance for the financing of innovations, entrepreneurial 
ideas in the real and financial sectors of the domestic economy. 
The necessity of analysis of the present state is substantiated, 
outline of the main problems and ways of intensification of 
investment activity of industrial enterprises of Ukraine. On the 
basis of generalization of thoughts and proposals of scientists, 
certain directions of activation of investment activity both at the 
state level and at the level of industrial enterprises of Ukraine are 
presented.

Key words: investment activity, capital investments, financial 
investments, analysis of investment activity, investment potential, 
investment development.

Постановка проблеми. Розвиток промислово-
го підприємства нерозривно пов’язаний з інвес-
тиціями у його діяльність, що приводять до мате-
ріально-технічного оновлення та впровадження 
у виробництво новітніх ресурсозберігаючих 
та більш продуктивних технологій. Необхідність 
інвестування в промислові підприємства Укра-
їни обумовлена незадовільним станом їх основ-
них засобів та нематеріальних активів, високим 

рівнем їх фізичного та морального зносу, низь-
ким рівнем впровадження інновацій та відсут-
ністю інноваційної спрямованості інвестиційної 
політики. У зв’язку з цим варто приділити ува-
гу дослідженню стану та обсягів інвестиційних 
капіталовкладень у промислові підприємства 
України, а також визначити основні проблеми 
та шляхи активізації інвестиційної діяльності 
промислових підприємств України.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблеми визначення сутності інвестиційної 
діяльності, особливостей її здійснення різними 
суб’єктами підприємництва отримали висвіт-
лення в зарубіжній та вітчизняній економіч-
ній літературі. Так, дослідження особливостей 
здійснення інвестиційної діяльності на сучасно-
му етапі проводять багато вітчизняних вчених-
економістів, зокрема К.В. Балдін, І.А. Бланк, 
М.Я. Дем’яненко, Т.В. Дзюба, І.О. Іртищев, 
Т.В. Майорова, О.Б. Мирончук, М.І. Савчук, 
М.І. Стегней, Н.В. Тарасова, Т.В. Цвігун.

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Проте з огляду на безперечні 
здобутки учених з цієї тематики варто зазначи-
ти, що в сучасних наукових дослідженнях недо-
статньо уваги приділяється саме аналізу стану 
та активізації інвестиційної діяльності промис-
лових підприємств України.

Формулювання цілей статті (постановка зав-
дання). Метою статті є аналіз сучасного стану, 
окреслення основних проблем та шляхів акти-
візації інвестиційної діяльності промислових 
підприємств України.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Промисловий сектор України виступає важли-
вим системоутворюючим чинником економічно-
го розвитку країни, який тим чи іншим чином 
позначається на всіх інших її сферах та галу-
зях. На підприємствах промислового комплек-
су працевлаштовані більше 3 млн осіб. Промис-
лове виробництво формує п’яту частину доданої 
вартості, а також більшу половину експортного 
потенціалу держави.

В економіці України роль промисловості, 
тобто її найбільш масштабного сектору, зали-
шається ведучою. Досить нагадати, що в ньому 
виробляється близько 40% загальноукраїнсько-
го випуску товарів і послуг, 80% їх експорту, 
створюється понад 30% валової доданої вартості.  
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В цій галузі сконцентрована приблизно третина 
основних засобів виробництва зайнятих в еко-
номіці. За усієї складності сучасної ситуації 
промислове виробництво є одним з основних 
джерел оплати праці найманих працівників, 
прибутків підприємців, податкових і валютних 
надходжень держави [8, с. 107].

Забезпечення зростання ринкової вартості, 
ефективної діяльності промислових підпри-
ємств, високих темпів розвитку та підвищен-
ня конкурентоздатності продукції в сучасних 
умовах значною мірою визначається рівнем їх 
інвестиційної активності, масштабами та ефек-
тивністю інвестиційної діяльності. Саме інвес-
тиційна діяльність є процесом закладки май-
бутнього економіки країни. Чим більшими 
є обсяги інвестицій сьогодні, тим більшими 
будуть обсяги валового внутрішнього продукту, 
обсяги реалізації продукції завтра.

Отже, інвестиційна діяльність підприємства 
загалом є збільшенням його капіталу. Шляхи 
збільшення капіталу різноманітні, що уособлю-
ється в таких трьох формах інвестицій у капітал:

1) матеріальна форма (збільшення капіталу 
підприємства здійснюється у вигляді вкладень 
в основний капітал підприємства та його обо-
ротні кошти);

2) нематеріальна форма (капітал підприєм-
ства в нематеріальній формі складається з то-
варних знаків на вироблену продукцію, патен-
тів і винаходів, міжнародних торгових марок);

3) фінансовий вигляд (інвестиції підприєм-
ства в грошовій формі спрямовуються на при-
дбання цінних паперів на фондовому ринку для 
отримання додаткового доходу; з іншого боку, 

продаж власних акцій підприємства викорис-
товують для отримання необхідних інвестицій 
в основний і оборотний капітал підприємства).

Основною метою інвестиційної діяльності 
є забезпечення найбільш ефективних шляхів 
реалізації інвестиційної стратегії підприємства 
на окремих стадіях його життєвого циклу, а та-
кож формування перспективної інвестиційної 
політики.

В успішності реалізації цієї мети велике 
значення має аналіз інвестиційної діяльності 
підприємства, який передує рішенням і діям, 
обґрунтовує їх, є основою наукового управлін-
ня інвестиційним процесом, забезпечує його 
об’єктивність і ефективність. Саме аналіз ін-
вестиційної діяльності підприємств є початко-
вим етапом проведення загального оцінювання 
інвестиційного стану підприємств. За його до-
помогою уможливлюється розробка стратегії 
та тактики розвитку інвестиційної діяльності 
підприємства, обґрунтовуються плани й управ-
лінські рішення в цій сфері, здійснюється кон-
троль за їхнім виконанням, виявляються ре-
зерви підвищення ефективності інвестицій, 
оцінюються результати реальних і фінансових 
інвестиційних проектів загалом і за окреми-
ми їх видами. Отже, цей аналіз потрібно про-
водити за такими складовими, як інвестицій-
на привабливість підприємств, інвестиційний 
потенціал підприємств, інвестиційна ємність 
підприємств та інвестиційна активність під-
приємств [5]. Саме між цими складовими існує 
такий взаємозв’язок: зростання інвестиційного 
потенціалу підприємств позитивно впливає на 
зростання інвестиційної привабливості підпри-

Таблиця 1
Аналіз інвестиційної діяльності промислових підприємств України за 2012–2016 рр.

Рік 

Показник
2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р.

Темп приросту, 
2016/2012 рр., 

%

Капітальні інвестиції в 
матеріальні активи усього, з них: 106 802,5 105 292,8 85 174,8 87 961,4 114 656,8 7

– у землю 366,6 91,1 305,5 181,1 283,7 -22,6

– в наявні будівлі та споруди 1 567,0 878,9 711,9 901,4 1 470,8 -6,14

– в будівництво та перебудову 
будівель 48 073,6 51 011,7 42 570,0 43 064,8 52 096,3 8,37

– в машини та обладнання 51 987,9 47 201,3 37 655,2 39 427,6 55 676,2 7,09

Капітальні інвестиції в немате-
ріальні активи усього, з них: 1 464,6 2 376,6 1 416,1 1 902,1 2 048,3 39,85

– у концесії, патенти, ліцензії, 
торговельні марки та аналогічні 
права

331,9 1 462,5 418,1 780,7 598,9 80,45

– в придбання програмного 
забезпечення 478,6 468,1 331,3 637,3 696,0 45,42

Фінансові інвестиції, усього,  
з них: 53 749 60 736,10 80 898,9 90 196,9 80 074,8 48,98

– довгострокові фінансові 
інвестиції 39 791,1 47 715,9 67 338,2 67 387,1 64 061,2 60,99

– поточні фінансові інвестиції 13 957,9 13 020,2 13 560,7 22 809,8 16 013,6 14,73
Джерело: сформовано авторами за даними джерел [4; 5]
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ємств з точки зору іноземних та вітчизняних 
інвесторів, а підвищення останнього сприяє 
зростанню інвестиційної активності та інвести-
ційної ємності підприємств. Звичайно, такого ж 
аналізу потребує стан інвестиційної діяльності 
не тільки на рівні підприємства, але й на рівні 
галузі та держави загалом. Так, в табл. 1 на-
ведено дані щодо здійснення основних видів ін-
вестицій промислових підприємств України, а 
саме капітальних та фінансових інвестицій.

Як свідчать дані табл. 1, обсяг капітальних 
інвестицій у матеріальні активи у 2016 р. по-
рівняно з 2012 р. зріс на 7%, а це означає, що 
відбулося зростання виробничих потужностей на 
новій технологічній основі, відповідно, підвищен-
ня продуктивності праці на промислових підпри-
ємствах. Таке зростання відбувалось переважно 
за рахунок вкладень у будівництво та перебудову 
будівель, а також машини та обладнання. Нега-
тивна динаміка росту спостерігається в інвестиці-
ях у землю (-22,6%) та наявні будівлі та споруди 
(-6,14%). Така структура капітальних інвести-
цій обумовлена тим, що виробничі приміщення 
й технологічне обладнання промислових підпри-
ємств перш за все потребують оновлення.

Безперечно, позитивним є те, що збіль-
шився обсяг інвестиції у нематеріальні акти-
ви (у 2016 р. порівняно з 2012 р. він зріс на 
39,85%). Проте, незважаючи на те, що обсяги 
капітальних інвестиції промислових підпри-
ємств у формування нематеріальних активів 
в нашій країні зросли, порівняно з капітальни-
ми інвестиціями в матеріальні активи їх частка 
залишається мізерною.

Щодо фінансових інвестицій підприємства, 
то загалом вони зросли на 48,98%. Зокрема, 
довгострокові фінансові інвестиції у 2016 р. по-
рівняно з 2012 р. зросли на 60,99%, а поточні 
фінансові інвестиції – на 14,73%.

Розвиток інвестиційної діяльності залиша-
ється одним з основних шляхів стабілізації еко-
номіки, забезпечення випуску якісної конку-
рентоспроможної продукції, однак існує безліч 
проблем, що стримують цей розвиток.

Серед основних проблем розвитку інвести-
ційної діяльності в галузі промисловості на за-
гальнодержавному рівні виділимо:

– недосконалість, нестабільність та супер-
ечливість законодавчої бази, яка регулює інвес-
тування капіталу в Україні;

– високі ставки кредитування;
– відсутність гарантованих державних за-

мовлень підприємствам, які безпосередньо під-
порядковані Міністерству промислової політи-
ки України;

– суттєві бюрократичні бар’єри започатку-
вання та провадження інвестиційної діяльності.

Серед основних проблем інвестиційної діяль-
ності безпосередньо на промислових підприєм-
ствах України сьогодні варто відзначити [1–3]:

– скорочення виробництва продукції у зв’язку 
з тим, що багато підприємств орієнтувались на 
експорт в Росію;

– скорочення кількості працівників у зв’язку 
зі скороченням обсягів виробництва продукції;

– застарілість та низький технічний рівень 
основних фондів;

– відсутність обладнання, що є придатним 
до переналагодження без значних витрат, спря-
мованих на впровадження ресурсозберігаючих 
технологій;

– повільну адаптацію промислових під-
приємств до роботи в нових ринкових умовах 
у зв’язку із загостренням політичної ситуації 
в країні;

– нестійкий фінансовий стан промислових 
підприємств;

– неефективне використання ресурсного 
та інвестиційного потенціалу промислових під-
приємств;

– низький рівень ефективності амортиза-
ційної політики підприємств.

На основі узагальнення думок та пропозицій 
науковців [6; 7] можна сформувати певні на-
прями активізації на загальнодержавному рівні 
інвестиційної діяльності промислової сфери:

1) спрощення механізмів податкової, митної 
та регулятивної політики, спрямоване на розши-
рення бази інвестиційних ресурсів та полегшення 
доступу до них для суб’єктів господарювання;

2) спрощення доступу підприємств до бан-
ківських довгострокових кредитів, зокрема 
зниження процентних ставок, поліпшення умов 
довгострокового кредитування без втрати фі-
нансової незалежності об’єкта інвестування;

3) збільшення обсягів присутності іноземно-
го капіталу в економіці України;

4) запровадження механізму акумулювання 
вільних коштів у венчурних фондах з форму-
ванням відповідного нормативно-правового за-
безпечення.

Безпосередньо на промислових підприєм-
ствах України такими напрямами активізації 
інвестиційної діяльності варто визнати:

1) збільшення відносного обсягу інвестицій 
у відшкодування (просте відтворення) вартості 
машин та устаткування від усієї суми накопи-
ченого амортизаційного (реноваційного) фонду;

2) встановлення раціональних пропорцій 
чистих капітальних вкладень у різні форми роз-
ширеного відтворення основних фондів і фор-
мування необхідних виробничих потужностей 
підприємств;

3) створення дієвих механізмів управління 
інвестиційною діяльністю;

4) оновлення основних засобів та нематері-
альних активів підприємств;

5) стимулювання реінвестування.
Висновки. Таким чином, існує низка пере-

шкод, що суттєво стримують інвестиційну ді-
яльність промислових підприємств, які пере-
бувають під безпосереднім впливом держави, 
оскільки лише уряд може ефективно управляти 
макроекономічними показниками та інвестицій-
ним кліматом всередині країни загалом. При 
цьому однозначно визначити найбільш впливо-
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ві на розвиток інвестиційної діяльності промис-
лових підприємств в сучасних умовах фактори 
вкрай важко, оскільки нестабільне зовнішнє се-
редовище існування вітчизняних промислових 
підприємств може нівелювати будь-які наявні 
та потенційні ресурси суб’єкта господарювання, 
якість його управлінських рішень тощо. Однак 
за визначеними вище проблемами розвитку ін-
вестиційної діяльності промислових підприємств 
України все ж таки доцільним є їх розв’язання 
за означеними напрямами на загальнодержавно-
му рівні, а також на рівні окремих промисло-
вих підприємств. Перспективою подальших до-
сліджень є розробка дієвого механізму розвитку 
інвестиційного потенціалу промислових підпри-
ємств України, що уможливить стрімку акти-
візацію їх інвестиційної діяльності, а отже, їх 
соціально-економічного розвитку через впрова-
дження сучасних досягнень технічного прогре-
су, інновацій, підприємницьких ідей.
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MODERN REALITIES, PROBLEMS, AND DIRECTIONS OF ACTIVATION  
OF INVESTMENT ACTIVITY OF INDUSTRIAL ENTERPRISES OF UKRAINE

The article focuses on the fact that investment activity is of great importance for the financ-
ing of innovations, entrepreneurial ideas in the real and financial sectors of the domestic economy.  
The necessity of analysis of the current state of investment activity of industrial enterprises of 
Ukraine is substantiated. Therefore, this analysis should be carried out in such components as in-
vestment attractiveness of enterprises, the investment potential of enterprises, investment capacity 
of enterprises, and investment activity of enterprises. It is between these components that there is 
a relationship: the growth of investment potential of enterprises positively affects the growth of 
investment attractiveness of enterprises from the point of view of foreign and domestic investors,  
and the latter increases the investment activity and investment capacity of enterprises. Of course, 
the same analysis needs a state of investment activity not only at the enterprise level but also at the 
industry and state level in general. Therefore, the authors presented and analysed data on the imple-
mentation of major types of investments of industrial enterprises in Ukraine – capital and financial 
investments.

According to the results of the study, the main obstacles that essentially restrict the investment 
activity of industrial enterprises that are under the direct influence of the state are identified, since 
only the government can effectively manage macroeconomic indicators and the investment climate 
within the country as a whole. In this case, it is extremely difficult to determine the most influential 
factors on the development of investment activity of industrial enterprises in modern conditions, 
since the unstable external environment of the existence of domestic industrial enterprises can offset 
any available and potential resources of the entity, the quality of its management decisions, etc.

On the basis of a generalization of thoughts and proposals of scientists, certain directions of activa-
tion of investment activity both at the state level and at the level of industrial enterprises of Ukraine 
are presented.


