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КОНЦЕПЦІЯ  

 

дисертаційної роботи Богуцької Ольги Анатоліївни за темою 

«ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ 

МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ» на 

здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за 

спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління  

підприємствами (за видами економічної діяльності)  

 

Актуальність теми дослідження. Відновлення економічного зростання 

та реалізація стратегічного курсу України на європейську інтеграцію вимагає 

вирішення проблеми виробництва конкурентоспроможної 

високотехнологічної продукції з високою доданою вартістю, що 

забезпечується зростанням інвестицій у формування нової інфраструктури 

більш високого рівня технологічного укладу з точки зору наукових шкіл, 

фундаментальних досліджень, оновленню застарілих виробництв. Це 

потребує зростання інвестиційної активності підприємств, що здійснюють 

виробництво високотехнологічної продукції, зокрема, машинобудівних. Для 

цього потрібні механізми стимулювання інвестиційної активності 

підприємств шляхом спрощення доступу до інвестиційних ресурсів, 

розширення джерел інвестиційної активності підприємств, що створить 

умови для вкладення коштів підприємств у розвиток та модернізацію 

виробництва.   

Базове теоретико-методологічне підґрунтя проблем удосконалення 

інвестиційної діяльності підприємств закладено у працях відомих зарубіжних 

науковців Г. Александера, І. Ансоффа, Дж. Бэйлі, Джон М. Ваховича,  

Дж. Кейнса, Д. Сакса, Дж. Ріделя, В. Тайлера, Б. Хокмана, У. Шарпа. 

Фундаментальні дослідження з проблематики розвитку інвестиційного 

забезпечення високотехнологічних виробництв здійснювали Б. Балассі, 

Г. Вагнер, О. Гаврилишин, С. Колінґтон, В. Мускателлі, М. Ноланд, 
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Ю. Вюрц, С. Джанков, В.Г. Кабанов, І. Кастеллі, М.О. Кизим, Х. Кресп, 

О.І. Мельниченко,  С.В. Онишко, О.Б. Саліхова, П. Хансон.  

Питання інвестиційного забезпечення, інвестиційної діяльності та 

підвищення інвестиційної активності підприємств та інтегрованих структур 

знайшли віддзеркалення в наукових працях таких зарубіжних вчених, як 

Р. Акофф, С. Монтгомері, Б. Санто, Г. Мінцберг, Г. Калкагніні, Г. Гиомбіні, 

А. Ферандо, Ю.А. Ролик, С. Бездреч, С. Гирма, Х. Гѐрг. Серед російських 

слід виділити таких, як Ю. Аніскін, А. Малигін, А. Боговіз, Ю. Костиря, 

В. Аньшин, Л. Водачек, І. Гурков, А. Дагаєв, Д. Коліс, В. Луньов, 

Н. Масленнікова, Б. Мільнер, І. Мостовщикова, І. Соловйова. 

В Україні питання інвестиційного забезпечення та проблеми 

підвищення інвестиційної активності підприємств досліджували О. Алимов, 

О. Амоша, О. Білорус, В. Вишневський, В.Геєць, Е. Лібанова, В. Базилевич, 

О. Власюк, А. Гриценко, А. Даниленко, О. Ємельянов, Т. Єфименко, 

Ю. Лисенко, В. Мунтіян, В. Савчук, В. Симоненко, В. Сіденко, Л. Шинкарук, 

Ю. Бажал, Є. Бершеда, М. Білик, Т. Воронкова, О.М. Ястремська та ін. 

Незважаючи на велику кількість наукових праць і значні досягнення в 

теорії та практиці забезпечення активізації інвестиційної діяльності у 

промисловому секторі, значна частина питань потребує подальшого 

опрацювання. В економічних дослідженнях недостатньо уваги приділяється 

таким категоріям, як інвестиційна активність підприємств, їх стимулювання 

на макро- та мікрорівнях, джерелам інвестицій та структурі їх використання. 

Ці питання, якщо й розглядаються, то головним чином на макрорівні. При 

цьому багато уваги приділяється прямим іноземним інвестиціям. Розгляд у 

діалектичній єдності та протиріччях названих вище питань є актуальною 

проблемою сучасної вітчизняної економічної науки й практики. 

Техніко-економічна складова структури економіки України свідчить 

про низький рівень технічного розвитку галузей виробництв і підприємств,  

більшість з яких мають застарілий виробничий апарат. Це призводить до 

високих обсягів споживання сировинних і енергетичних ресурсів. Низький 
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технічний рівень підприємств переробної промисловості не тільки не 

дозволяє знизити навантаження на сировинні галузі та знизити вартість 

продукції, але і є основною причиною низької конкурентоспроможності 

підприємств обробної промисловості. Введення нових виробничих 

потужностей супроводжується в 4-5 разів меншим виведенням фізично та 

морально застарілого устаткування, що приводить до загального старіння 

устаткування, неефективного використання навіть нових виробничих заходів 

та наукової організації праці. Амортизаційна політика не створює 

зацікавленості підприємців до оновлення основних фондів, впровадження 

наукових розробок та новітніх технологій у виробництво. 

Експорт високотехнологічної промислової продукції в Україні у 

останні роки  не перевищує рівня 5 % від загального обсягу експорту, при 

тому, що у європейських країнах він досягає 15-27%
1
. Основним чинником 

створення бази для нарощування обсягів та поліпшення структури 

українського експорту в напрямі збільшення в ньому питомої ваги 

високотехнологічних товарів є розвиток виробництва продукції з високою 

часткою доданої вартості та високим ступенем обробки. Цей процес, хоча і 

потребує значного обсягу інвестицій в оновлення технологій, у кінцевому 

результаті буде забезпечувати зростання конкурентоспроможності 

вітчизняної продукції на внутрішньому і  зовнішньому ринках. 

У роботі передбачено дослідження інвестиційної активності 

підприємств як ступеня інтенсивності процесів інвестування, що 

визначається обсягами, темпами росту та ефективністю використання 

інвестиційних ресурсів. На сьогодні вітчизняній економіці притаманна 

низька інвестиційна активність обсягів, динаміки, структури та ефективності 

інвестицій. Інвестиційна діяльність підприємств в Україні характеризується її 

низькими обсягами, неефективною структурою інвестицій, недостатньою 

спрямованістю на забезпечення виробництва високотехнологічної 

конкурентоспроможної продукції. Індекси капітальних інвестицій (у 

                                                 
1
 The Worldbank. – Режим доступу: http://www.worldbank.org. 

http://www.worldbank.org/
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порівнянних цінах) до попереднього року склали: у 2011 р. – 118,9%, у 

2012 р. – 108,5, у 2013 р. – 88,9%. У 2014 р. їх обсяг склав 75,9% рівня 

2013 р.
2
  Відношення капітальних інвестицій до ВВП склало 20%, 18% та 

13 % у 2012, 2013та 2014 рр. відповідно, тоді як мінімальне порогове 

значення цього показника як рівня достатності інвестицій для забезпечення 

економічного розвитку на засадах технологічної модернізації промислового 

виробництва за оцінками фахівців має становити не менш, чим 25 % 
3, с. 4.  

Інвестиційну активність вітчизняних підприємств до створення умов 

виробництва високотехнологічної продукції стримують нестабільність 

економічного розвитку та політична обстановка в країні, нерозвиненість 

фінансового ринку, наявність лише невеликої частини біржових угод, що 

мають інвестиційний характер, недостатній рівень капітальних інвестицій та 

високий ступінь зносу основних фондів, обмежений доступ до 

довгострокових ресурсів та висока вартість зовнішнього фінансування, 

відсутність дієвих стимулів щодо вкладання коштів у новітні технології. 

Структура джерел капітальних інвестицій залишається практично 

незмінною упродовж останніх років: власні кошти підприємств та 

організацій складають 69,3% від загального обсягу капітальних інвестицій, 

кошти державного бюджету – 1 %, кошти місцевих бюджетів – 3,4 %, 

кредити банків та інших позик – 8,8 %, кошти іноземних інвесторів – 3,9 %, 

кошти населення на будівництво житла – 10,9 %, інші джерела фінансування 

– 2,7 %
4
. Використання власних коштів переважає, оскільки вважається 

найбільш доступним, дешевим та не потребує розкриття інформації, високих 

стандартів якості виробництва та управління.  

                                                 
2
 За даними Державної служби статистики України. – Режим доступу: 

http://www.ukrstat.gov.ua/. 

3
 Пріоритети інвестиційного забезпечення структурних реформ у промисловості України. 

– К.: НІСД, 2014. – 57 с. 

4
 Капітальні інвестиції за джерелами фінансування за січень-вересень 2015 року 

[Електронний ресурс] / Державна служба статистики України. – Режим доступу: 

http://ukrstat.gov.ua. 

http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://ukrstat.gov.ua/
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Причинами низької інвестиційної активності підприємств є також їх 

обмежена можливість підприємств у використанні позикового капіталу для 

фінансування довгострокових проектів, планів модернізації.  Так, за останні 5 

років фінансування капітальних інвестицій за рахунок кредитів банків та 

інших позик знизилося з 17, 9% до 8,8% у загальному обсязі фінансування.  У 

2014 р. частка кредитів, наданих резидентам, у ВВП, склала 65%, кредитів 

нефінансовим підприємствам – 50%, кредитів в переробну промисловість – 

12%, довгострокових кредитів в переробну промисловість – 2%
5
. 

Для спрощення доступу до інвестиційних ресурсів необхідним є 

розробка фінансово-кредитних механізмів залучення інвестиційних ресурсів, 

методів та механізмів стимулювання інвестиційної активності підприємств 

до виробництва конкурентоспроможної високотехнологічної продукції з 

високою доданою вартістю та високим ступенем обробки. Такими 

механізмами можуть стати механізми банківського кредитування 

інвестиційних проектів, механізми фінансування інвестиційних проектів 

шляхом корпоративних облігацій. Необхідним є стимулювання підприємств 

до залучення позикових інвестиційних ресурсів на фінансовому ринку, 

визначення вартості їх залучення, що дозволяє оцінити доцільність і 

спроможність підприємства до випуску облігацій та витрати на їх 

інвестиційну активність.  

На сьогодні цей механізм в Україні не використовується повною 

мірою. Так, в 2014 р. у порівнянні з 2012 р. обсяг випущених корпоративних 

облігацій підприємств реального сектору економіки знизився на 25% та склав 

2 % від ВВП
6
. Необхідним є спрощення процедури емісії та розміщення 

корпоративних облігації, підвищення зацікавленості населення до цієї форми 

інвестування, що дозволить використовувати потенціал внутрішніх 

заощаджень у країні для фінансування інвестиційних проектів підприємств 

реального сектору економіки.   

                                                 
5
 Розраховано за даними Бюлетень НБУ. - 2015. - № 2.   

6
 Розраховано за даними НКЦПФР за 2012-2014 рр.: http://www.nssmc.gov.ua.  

http://www.nssmc.gov.ua/
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У цьому зв’язку підвищується роль держави та інших економічних 

інститутів для формування системи пріоритетів інвестування та можливості 

впливу на забезпечення інвестиційної активності підприємств. 

Інституціональні механізми дають можливість впливати на інвестиційну 

активність підприємств через взаємодію формальних та неформальних 

інститутів – конкуренції, монополій, держави, профспілок, податків, сталого 

способу мислення, юридичних норм, правил, постанов, прав окремих 

соціальних верств і груп, системи відносин між господарюючими суб’єктами. 

Необхідність активізації інвестиційних процесів підприємств в Україні 

в напрямку підвищення виробництва продукції з високою доданою вартістю 

потребує пошуку нових шляхів і підходів до стимулювання інвестиційної 

активності, формування експортних орієнтирів та насичення внутрішнього 

ринку товарами та послугами світового рівня. 

Ідея дослідження полягає у тому, що відновлення економічного 

зростання потребує підвищення інвестиційної активності підприємств 

шляхом розширення інвестиційних джерел та спрощення доступу до 

інвестиційних ресурсів із використанням механізмів облігаційного 

фінансування та банківського кредитування, визначення оптимальної 

структури джерел та ціни залучення інвестиційних ресурсів.  

Метою дисертаційної роботи є формування концептуальних основ та 

розвиток науково-методичних положень і практичних рекомендацій щодо 

забезпечення інвестиційної активності машинобудівних підприємств 

України. 

Для досягнення поставленої мети передбачається вирішення таких 

завдань: 

дослідження теоретичних основ інвестиційної активності підприємств; 

аналіз стану і тенденцій розвитку інвестиційної активності 

машинобудівних підприємств України; 

визначення внутрішніх та зовнішніх джерел інвестування підприємств 

та обґрунтування методів їх розширення; 



7 

 

обґрунтування та розробка механізму банківського кредитування 

інвестиційних проектів машинобудівних підприємств; 

обґрунтування та розробка механізму фінансування інвестиційних 

проектів шляхом корпоративних облігацій; 

розробка науково-методичного підходу щодо оцінки витрат 

підприємств при фінансуванні інвестиційних проектів; 

обґрунтування інституціональних складових формування механізмів 

стимулювання інвестиційної активності підприємств до виробництва 

конкурентоспроможної продукції з високою доданою вартістю; 

обґрунтування концепції забезпечення інвестиційної активності 

машинобудівних підприємств; 

розробка моделі оптимальної структури джерел забезпечення 

інвестиційної активності підприємств; 

моделювання оцінювання витрат підприємств на забезпечення їх 

інвестиційної активності. 

Об’єктом дослідження є процеси забезпечення інвестиційної 

активності машинобудівних підприємств.   

Предмет дослідження – теоретико-методологічні основи, механізми, 

методи, важелі, інструменти, джерела забезпечення інвестиційної активності 

машинобудівних підприємств. 

У процесі дослідження інвестиційної активності машинобудівних 

підприємств буде використано загальнонаукові і спеціальні методи 

дослідження: діалектичний метод пізнання; аналізу та синтезу; 

гносеологічного аналізу (аналітичний, логічний, узагальнення, наукової 

абстракції); індукції та дедукції; комплексний і системний підходи; 

системно-структурний і порівняльний аналіз, системний і ситуативний 

підхід,  кількісний аналіз фінансово-економічних показників, метод 

факторного і статистичного аналізу; оптимізації; методи економіко-

математичного моделювання; експертних оцінок. 
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  За результатами дослідження передбачено розробити концептуальні 

положення щодо напрямів забезпечення інвестиційної активності 

машинобудівних підприємств, які спиратимуться на комплекс теоретичних 

положень, науково-методичних підходів, економіко-математичних моделей і 

практичних рекомендацій, та мають забезпечити активізацію інвестиційної 

діяльності машинобудівних підприємств відповідно до стратегічних цілій 

модернізації економіки України. 

    

 

 

Науковий консультант 

д.е.н., професор           Н.Ю. Брюховецька 

 

Докторант ІЕП НАН України 

к.е.н.              О.А. Богуцька 

 


