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Інвестиційна діяльність підприємства як інструмент розвитку підприємства 

 

Необхідною передумовою розвитку економіки є підвищення інвестиційної 

активності інвесторів у країні, збільшення інвестиційних ресурсів та ефективне 

їх використання. Саме інвестиції формують виробничий потенціал на новій 

науково-технічній базі й визначають конкурентні позиції країн на світових 

ринках. Інвестиційна діяльність, а також сукупність практичних дій з реалізації 

інвестицій є одним з основних засобів зростання  національного доходу.  

Інвестиційна діяльність підприємства взаємозв'язана з його фінансово-

господарською діяльністю і справляє безпосередній вплив на формування  

структури його активів і капіталу, структури  грошових потоків в коротко- і 

довгостроковому періодах, структури  прибутку підприємства і, відповідно, його 

фінансового і інвестиційного стану. 

Теоретичним аспектам визначення та підвищення ефективності 

інвестиційної діяльності в ринкових умовах присвячено роботи таких  відомих 

зарубіжних та вітчизняних учених, як: М.Мілер, П.Массе, Дж.Кейнс, Д.Хайман, 

П.Самюелсон, Г.Бірман, Ю.Брігхем, В.Ковальов, Д.Норткотт, І.Бланк, 

В.Гриньова,  Л.Петренко, А.Яковлєв ін.  

Сутність інвестиційної діяльності розглядається як на мікрорівні, так і на 

макрорівні, та визначається ефективністю використання інвестиційних ресурсів. 

Вирішальними характеристиками виступають результати господарської 

діяльності інвестиційних галузей. Їх технічний рівень, організація виробництва, 

здатність до засвоєння інновацій здійснюють основний вплив на інвестиційний 

цикл, окупність і віддачу інвестиційних ресурсів.  

М.Чорна зазначає, що інвестиційна діяльність підприємства є об’єктивним 

процесом, що має певну логіку розвитку відповідно до властивих йому 
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закономірностей, та відіграє важливу роль у розвитку підприємства, починаючи 

з визначення  інвестиційної політики та інвестиційної стратегії, які підприємство 

формує самостійно, виходячи з цілей свого стратегічного розвитку[3]. 

Інвестиційна діяльність включає в себе такі складові елементи формування 

та використання капіталу: накопичення, внутрішній та зовнішній рух капіталу, 

власне інвестування. Але при цьому слід наголосити, що інвестиційна діяльність 

має значно більше економічне й соціальне навантаження, ніж отримання 

прибутку, оскільки є фактором розширеного відтворення та ліквідації 

диспропорцій у розвитку економіки.  

Перебіг, характер, інтенсивність та ефективність управління 

інвестиційними процесами багато в чому залежать від інвестиційного клімату 

країни. Україна залишається інвестиційно привабливою для іноземних 

інвесторів, проте з потенційною можливістю невиконання боргових зобов’язань 

[1]. На жаль, інвестиційний клімат в Україні не може бути охарактеризований як 

сприятливий через низку проблем, які заважають його розвитку, зокрема 

нестабільність нормативно-правової бази, коливання курсу національної 

грошової одиниці, політична нестабільність, недостатній рівень розвитку 

валютного регулювання, низький рівень забезпечення привабливості об’єктів 

інвестування, інвестиційної діяльності банків, розвитку та функціонування 

банківської системи та недостатня кількість вільних економічних зон. 

Основним фактором створення сприятливого інвестиційного клімату в 

Україні є забезпечення належних умов функціонування бізнесу та формування 

нового високоефективного механізму правового регулювання інвестиційної 

діяльності задля забезпечення системи пільг та гарантій іноземним вкладникам 

капіталу. Також необхідно покращити стан наукової та освітньої сфери, 

забезпечити підтримку науково-дослідницьких розробок, реформувати 

вітчизняне інвестиційне законодавство для створення системи 

взаємоузгодженихправових норм, що стимулюють інвестиційну активність 

вітчизняних підприємств,  розширити базу інвестиційних ресурсів за допомогою 

регуляторної політики, спрямовувати залученні інвестицій у пріоритетні галузі 
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економіки, а також надавати державні гарантії інвесторам щодо захисту їх прав 

[2]. 

Отже, інвестиційні процеси в Україні мають суттєвий впливна розвиток 

підприємств. Визначення сутностіінвестицій та інвестиційної діяльності є 

важливим критерієм ефективності державного управління інвестиційним 

процесом в країні.Однак, на сьогоднішній день в Україні інвестиційнаактивність 

внутрішніх та зарубіжних інвесторів значноюмірою стримується за рахунок 

несприятливого інвестиційного клімату, який є наслідком цілого ряду 

зовнішніхта внутрішніх факторів. 

Послаблення фінансового сектора економіки світовою економічною 

кризою, також сприяло зниженнютемпів приросту обсягу іноземних інвестицій в 

Україну. 

Реалізація довгострокової стратегії соціально-економічного розвитку 

України вимагає нарощування інвестиційних ресурсів, поліпшення структури 

інвестиційних джерел і оптимізації напрямів їх використання відповідно до 

пріоритетів економічного зростання. 

На активізацію інвестиційної діяльності в нашій державі позитивно 

вплинули такі важливі заходи політики реформ, як перехід до грошової 

приватизації та запровадження системи стимулів до розвитку малого 

підприємництва; зниження податкового навантаження на товаровиробника; 

скасування внесків до Чорнобильського фонду; запровадження фіксованого 

сільськогосподарського податку; утворення мережі спеціальних економічних зон 

і територій з спеціальним режимом інвестиційної діяльності; здійснення заходів 

щодо скорочення немонетарних розрахунків і платежів. 
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Финансовые инструменты реализации 

промышленной политики Республики Беларусь 

 

Промышленная политика является обязательным атрибутом 

государственного участия в экономическом развитии страны. Успешность 

проведения во многом определяется продуманным механизмом реализации. 

Реализация предполагает использование множества инструментов. Меняющиеся 

условия и новые требования к современной промышленной политике 

предопределяют необходимость совершенствования и разработки новых 

подходов кеё реализации. 

В структуре экономик многих государств успешно применяются 

различные финансовые институты развития, являющиеся мощным 

инструментом промышленного развития в разных экономических условиях. Так, 

вРеспублике Беларусь созданы Особые экономические зоны, Белорусский 

инновационный фонд, Российско-Белорусский фонд венчурных инвестиций, 

Банк развития Республики Беларусь, др.  

Самый масштабный и стратегический проект двустороннего 

сотрудничества Китайско-Белорусский индустриальный парк «Великий 

камень»представляет собой международную площадку для создания 

высокотехнологичных производств в передовых сферах деятельности, 

призванных создать высокопроизводительные рабочие места, привлечь 

инновационные технологии. В качестве его резидентов зарегистрировано 

55 резидентов с объёмом заявленных инвестиций более 1 млрд долларов США и 


