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Анотація. У даній статті досліджено важливі завдання 
інвестиційної діяльності підприємств, обґрунтовано 
фундаментальні положення для подальшого дослідження 
управлінських процесів. Важливим завданням інвестиційної 
діяльності підприємств є вибір найбільш ефективних напрямів 
вкладення коштів для підвищення його конкурентного статусу, 
зростання прибутковості та забезпечення подальшого 
успішного функціонування. 

В умовах слабкого економічного розвитку, низької 
купівельної спроможності юридичних та фізичних осіб, низьким 
рівнем їх дохідності підприємствам необхідно надавати 
переваги саме реальним інвестиціям, зокрема, забезпечити 
оптимальний вибір певних видів активів як об’єктів 
інвестування, оскільки вітчизняний ринок фінансових послуг 
потребує суттєвого удосконалення для можливості 
забезпечення фінансовими інструментами підприємств як 
споживачів послуг з фінансових інвестицій. Тенденції розвитку 
управлінської діяльності визначають напрям поведінки 
підприємства в сфері наукових досліджень і розробок, 
спрямованої на формування потенціалу, достатнього для 
врахування зміни зовнішнього оточення й досягнення 
довгострокових цілей, а також ефективної реалізації 
стратегії інвестиційної діяльності підприємства. При цьому 
тенденція розвитку системи управління інвестиційною 
діяльністю повинна бути не тільки погоджена зі стратегією 
розвитку підприємства, але й в окремі періоди (наприклад, в 
умовах депресії й кризи) бути її першоосновою. 

Ключові слова: інвестиції, інвестиційна діяльність, 
активи, управління, ресурси, технологічний процес, ринок. 
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1. Постановка проблеми. 
 

На протязі тривалого періоду часу актуальними питаннями в системі управління 
підприємствами були і залишаються питання управління основними засобами та 
різними видами оборотних активів, які взаємодіють між собою в ході виконання 
кожного господарського процесу і забезпечують здійснення підприємством 
операційної, фінансової та інвестиційної діяльності. Проте, розвиток соціально-
економічних відносин спонукає до виникнення творчої, інтелектуальної праці на 
багатьох робочих місцях машинобудівних підприємств різних категорій працюючих. 
Тому впродовж останніх років невід’ємною складовою активів підприємств виступають 
нематеріальні активи, які дозволяють підприємствам сформувати цілий комплекс 
конкурентних переваг у маркетингу, виробництві, науково-дослідній діяльності, в 
інформаційній системі підприємства. Це вимагає розробки принципово нового 
комплексного підходу в управлінні інвестиційною діяльністю підприємства у 
поєднанні із формуванням ефективної системи управління активами підприємства та 
джерелами їх інвестування, із врахуванням особливостей сучасних ринкових умов 
господарювання. 

 

2. Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
 

У наукових працях вчених Є. А. Бельтюкова, І. О. Бланка, Л. Дж. Гітмана, 
Н. П. Карачиної, П. Массе, В. П. Мікловди та ін. обґрунтовано фундаментальні 
положення для подальшого дослідження управлінських процесів інвестиційної 
діяльності машинобудівних підприємств та їх стратегічних активів. Розвиток 
соціально-економічних відносин, потенціалу технічної модернізації, посилення 
інтеграційних впливів вимагають нових наукових розробок для забезпечення 
інтеграції та адаптації підприємств машинобудування до змін ринкового середовища і 
підвищення їхньої конкурентоспроможності як на вітчизняному, так і на зовнішньому 
ринках. 

 

3. Постановка завдання. 
 

Метою даної статті є дослідження стратегічних активів машинобудівних 
підприємств за умов розвитку технологічних процесів. 

 

4. Виклад основного матеріалу. 
 

Найбільш характерними ознаками сучасних позитивних тенденцій у розвитку 
підприємств повинні бути: створення принципово нових технологій виробництва 
наукомісткої, високоякісної, з унікальними споживчими властивостями техніки 
майбутнього для світового індустріального ринку; високий ступінь гнучкості й 
адаптивності підприємства до динамічних змін зовнішнього середовища та 
кон’юнктури ринку; зміцнення і розвиток взаємовигідного довгострокового 
співробітництва із замовниками, постачальниками та іншими партнерами; високий 
імідж і  бездоганна репутація підприємства на зовнішньому ринку [5, с. 53]. Отже, 
успішна та ефективна діяльність підприємства, ефективне використання його активів 
визначають його ринкову вартість та ринкову активність, яку можна виміряти видами 
ринків, на яких підприємство здатне здійснювати успішну діяльність. 

В свою чергу, вдала ринкова активність підприємства призводить до зростання 
його капіталу і підвищує вартість та якість активів. При цьому необхідно враховувати, 
що кожен вид діяльності, кожен вид ринку і кожен вид активів підприємства мають 
тісний взаємозв’язок (табл. 1). 
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Таблиця 1. Матриця взаємодії ринків, видів діяльності та активів підприємства 
Види 

діяльності 
Типи  
ринків 

Операційна 
діяльність 

Інвестиційна 
діяльність 

Фінансова 
діяльність 

Ринок товарів і 
послуг 

Придбання сировини, 
матеріалів, 

комплектуючих, 
товарів, реалізація 

продукції, придбання і 
реалізація послуг 

Придбання сировини, 
матеріалів, комплектуючих 
для інноваційних проектів 

Фінансове 
забезпечення 

придбання активів та 
послуг 

Ринок 
необоротних 
матеріальних 

активів та 
пов’язаних з ним 

послуг 

Придбання запасних 
частин для поточних 
ремонтів, проведення 

орендних операцій 

Модернізація існуючого 
обладнання, придбання 
нового обладнання та 

технічного оснащення; 
реалізація необоротних 

матеріальних активів, які не 
використовуються на 

підприємстві, лізингові 
операції 

Фінансове 
забезпечення 

придбання 
необоротних активів та 
послуг, пов’язаних з їх 

запровадженням 

Ринок 
нематеріальних 

активів та 
інновацій 

Введення в 
експлуатацію 

придбаних 
нематеріальних 

активів та 
інноваційних 

технологій 

Придбання та оновлення 
сучасних  виробничих 

технологій, ліцензій, ноу-хау,  
інформаційних систем та 

технологій; реалізація 
нематеріальних активів, які 

не використовуються на 
підприємстві, лізингові 

операції 

Фінансове 
забезпечення 

придбання 
нематеріальних 

активів та інновацій 

Фінансовий ринок 

Формування 
дебіторської та 
кредиторської 
заборгованості 

Здійснення фінансових 
інвестицій (операції з 

цінними паперами) 

Розміщення коштів на 
депозит, одержання 

кредитів 

Джерело: сформовано авторами за [1]. 

 

Ринком товарів і послуг виступає внутрішній ринок, а також зовнішні ринки тих 
підприємств, які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність, в тому числі придбання 
сировини, матеріалів, комплектуючих, реалізацію продукції, придбання і реалізацію 
послуг. 

Окремо виділений ринок необоротних матеріальних активів та пов’язаних з ним 
послуг, оскільки машинобудівні підприємства мають специфіку у формуванні 
матеріально-технічного забезпечення виробничих процесів для виготовлення складної 
технічної продукції, яке першочергово визначає їх здатність до запровадження 
інновацій та конкуренто-спроможність на ринку. 

На фінансовому ринку підприємства виступають, в основному, як користувачі 
банківських кредитів, що пояснюється його слабким розвитком. Таким чином, 
інвестиційна діяльність підприємств у поєднанні із операційною та фінансовою 
представлена на всіх видах ресурсних ринків, і на фінансовому ринку, проте за 
переліком інновацій вона є найменш диверсифікованою, хоча має важливе значення 
для забезпечення інвестиційної та операційної діяльності [1]. 

Таким чином, активи підприємств виступають основою їх інвестиційної 
діяльності, активності на внутрішніх і зовнішніх ринках, сприяють запровадженню 
сучасних технологій у виробничі процеси для підвищення конкурентоспроможності і 
прибутковості. Формування і використання активів підприємств як об’єктів 
інвестування пов’язано із потребою підприємств удосконалення управління ними, 
оскільки швидкі темпи розвитку науково-технічного прогресу призводять до появи 
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нових видів активів на ресурсних ринках та наповненню новим змістом суті різних 
економічних категорій і понять, які пов’язані з ними. 

Так, наприклад, ресурсна теорія, що ґрунтується на концепції економічної ренти 
і погляді на компанію, як на портфель здібностей і компетенцій, знайшла своє 
продовження в сучасній концепції стратегічних ресурсів, під якими розуміють активи 
(доступні), які шляхом використання здібностей (неосяжних стратегічних ресурсів), є 
цінними, незамінними і за умови створення ефективної системи управління ними на 
підприємстві є результатом формування стійких конкурентних переваг компанії та 
досягнення ключових показників ефективності [4]. 

Проте, неосяжні ресурси підприємств, не можуть формуватися без доступних 
ресурсів, і неосяжні ресурси виникають в процесі використання, обігу, трансформації, 
різних економічних перетворень всіх видів активів при здійсненні ними операційної, 
фінансової та інвестиційної діяльності. Але, особливістю стратегічних активів 
підприємств виступає їх здатність забезпечити як економічній системі якісно новий 
етап розвитку всіх її структурних елементів, а характерними рисами стратегічних 
активів виступають доступність, вартість, ефективність використання, інноваційність, 
прибутковість (рис. 1). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рис. 1. Мета формування стратегічних активів машинобудівних підприємств 
Джерело: побудовано авторами за [1; 4]. 

 
Тому під стратегічними активами підприємств, на нашу думку, доцільно 

розуміти як доступні, так і неосяжні активи, проте в подальшому, ми будемо 
акцентувати в першу чергу увагу на доступних стратегічних активах. Доступність 
стратегічних активів машинобудівного підприємства підтверджується наявністю таких 
на внутрішньому і зовнішньому ринку, а також здатністю підприємства до їх 
формування та використання. 

Вартість стратегічних активів відображує їх ринкову оцінку, за якою вони 
надходять на підприємство, зараховуються на його баланс та визначають собівартість 
продукції, робіт, послуг в процесі їх використання, а також приймають участь у 
формуванні ринкової вартості та прибутковості підприємства. 

Використання стратегічних активів, які і всіх інших об’єктів інвестиційної 
діяльності, проявляється також в одержанні машинобудівним підприємством 
соціально-економічних ефектів. 

Кожне підприємство має доступ до певного виду активів, що і його конкуренти, 

Інвестиційна діяльність машинобудівного підприємства 

Операційна  

діяльність  

Фінансова  
діяльність  

 
СТРАТЕГІЧНІ  

АКТИВИ  
ПІДПРИЄМСТВА 

 

Науково-технічний 
розвиток  

Матеріально-технічне 
забезпечення  

Кваліфікація 
персоналу 

Інформаційне 
забезпечення  

Новий етап науково-технічного розвитку, конкурентні переваги, стійке 
економічне зростання, прибутковість 
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проте стратегічними активами як об’єктами інвестування виступають для кожного 
підприємства різні активи, оскільки це залежить від фінансово-економічного розвитку 
підприємства, специфіки його функціонування, рівня розвитку системи управління 
підприємством, кадрового забезпечення, особливостей його інвестиційної діяльності 
та загального вміння ефективно використовувати стратегічні активи підприємства. 

Для формування стратегічних активів підприємств необхідне послідовне 
виконання наступних управлінських дій (рис. 2.). 

Завдяки формуванню підприємствами стратегічних активів як об’єктів 
інвестування та їх використанню у підприємств будуть здійснюватися процеси 
накопичення інших видів ресурсів, які будуть становити цінність для їхніх клієнтів та 
власників, що буде проявлятись в задоволенні потреб покупців, працівників 
підприємства, підвищенні конкурентоспроможності продукції, прибутковості 
підприємства та зростанню його іміджу на ринку. 

Формування стратегічних активів підприємств передбачає врахування значної 
кількості факторів, які необхідно поєднувати в процесі прийняття управлінських 
рішень для вибору оптимального варіанту із багатьох можливих. В таких умовах 
прийняття обґрунтованого рішення вимагає визначення чіткої мети, точних даних 
щодо умов прийняття рішення, обґрунтованої інформації щодо всіх можливих 
альтернатив та раціональну систему впорядкування переваг за ступенем їх важливості. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Особливості формування стратегічних активів машинобудівних підприємств 
Джерело: побудовано авторами за [2]. 

 

Процес прийняття управлінського рішення передбачає наявність таких складових 
як: 

- керовані змінні – сукупність чинників та умов, що викликають появу тієї або 
іншої проблеми, які можуть змінюватись за результатами прийняття управлінського 
рішення суб’єктом господарювання; 

- некеровані змінні – ситуації, на які не може впливати суб’єкт прийняття 
управлінського рішення, але які можуть змінюватись під впливом інших умов; 

Аналіз результатів діяльності машинобудівних підприємств, їх позицій на ринку та тенденцій 
розвитку 

Визначення позитивних факторів Визначення негативних факторів 

Оцінка виробничих процесів підприємства, визначення шляхів їх модернізації та оновлення 

Формування нематеріальних, оборотних і необоротних активів, підвищення кваліфікації, 
навчання персоналу для реалізації запланованих цілей 

Визначення видів інвестиційної діяльності та джерел фінансування 

Вибір стратегічних активів підприємства, визначення їх оптимальної величини 
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- обмеження на значення керованих і некерованих змінних, які в сукупності 
визначають допустимі значення можливих рішень; 

- критерій (або критерії) для оцінки альтернативних варіантів можливих 
рішень, при цьому критерій може бути заданий кількісною моделлю або якісно (в 
термінах індивідуальних переваг або в термінах нечіткої логіки); 

- вирішальне правило (або система вирішальних правил) – принципи і методи 
вибору рішення, в результаті застосування яких отримують рекомендації або 
обґрунтоване рішення; альтернативи (можливі результати), залежні як від значень 
якісних або кількісних керованих  і  некерованих змінних, так і від самого 
вибору [3, с. 4-10]. 

Важливою складовою управління інвестиційною діяльністю підприємства є 
формування інвестиційної політики, що має вирішальне значення для функціонування 
підприємства незалежно від розмірів та організаційно-правової форми. Рівень розвитку 
інвестиційної політики підприємства залежить від особливостей інвестиційної політики 
держави і, відповідно, на її формування впливають ринкові механізми та державне 
регулювання. 

Позитивний вплив державного регулювання на інвестиційну діяльність 
підприємств вітчизняної промисловості проявляється в комплексі цілеспрямованих 
заходів щодо створення сприятливих умов для всіх суб’єктів господарювання з метою 
пожвавлення інвестиційної діяльності, підйому економіки, підвищення ефективності 
виробництва і вирішення соціальних проблем. 

 

5. Висновки та перспективи подальших досліджень в даному напрямку. 
 

Таким чином, проведений аналіз інвестиційної активності  підприємств свідчить 
про суттєві відтворювальні деформації інвестиційного процесу. Успішне здійснення 
модернізації української економіки вимагає проведення послідовної системної 
державної політики, спрямованої на радикальне збільшення обсягу інвестицій та його 
спрямування насамперед на технологічне оновлення існуючих виробничих 
потужностей, створення нових виробництв. 

Оцінка інвестиційної активності підприємства відкриває нові можливості 
диверсифікації для вітчизняних і іноземних інвесторів, підвищує гарантію вкладення 
коштів в інвестиційні проекти підприємства. Вихідним принципом концепції 
ефективного інвестування має стати зменшення норми нагромадження та збільшення 
норми споживання у складі національного доходу, що дасть можливість соціально 
переорієнтувати економіку й спрямувати її на забезпечення потреб населення та 
неухильне підвищення його життєвого рівня. Протягом останніх десятиліть домінуюча 
практика менеджменту змінилася. Акцент управління змістився від досягнення 
економічної ефективності підприємства до забезпечення якості, гнучкості, 
обґрунтованості рішень і створення організаційного знання. 

Тенденції розвитку управлінської діяльності визначають напрям поведінки 
підприємства в сфері наукових досліджень і розробок, спрямованої на формування 
потенціалу, достатнього для врахування зміни зовнішнього оточення й досягнення 
довгострокових цілей, а також ефективної реалізації стратегії інвестиційної діяльності 
підприємства. При цьому тенденція розвитку системи управління інвестиційною 
діяльністю повинна бути не тільки погоджена зі стратегією розвитку підприємства, але 
й в окремі періоди (наприклад, в умовах депресії й кризи) бути її першоосновою. 
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Аннотация. В данной статье исследованы важные задачи инвестиционной 
деятельности предприятий, обоснованно фундаментальные положения для 
дальнейшего исследования управленческих процессов. Важной задачей инвестиционной 
деятельности предприятий является выбор наиболее эффективных направлений 
вложения средств для повышения его конкурентного статуса, рост доходности и 
обеспечения дальнейшего успешного функционирования. 

В условиях слабого экономического развития, низкой покупательной способности 
юридических и физических лиц, низким уровнем их доходности предприятиям 
необходимо предоставлять преимущества именно реальным инвестициям, в 
частности, обеспечить оптимальный выбор определенных видов активов как объектов 
инвестирования, поскольку отечественный рынок финансовых услуг требует 
существенного усовершенствования для возможности обеспечение финансовыми 
инструментами предприятий как потребителей услуг по финансовым инвестициям. 
Тенденции развития управленческой деятельности определяют направление поведения 
предприятия в сфере научных исследований и разработок, направленной на 
формирование потенциала, достаточного для учета изменения внешнего окружения и 
достижения долгосрочных целей, а также эффективной реализации стратегии 
инвестиционной деятельности предприятия. При этом тенденция развития системы 
управления инвестиционной деятельностью должна быть не только согласована со 
стратегией развития предприятия, но и в отдельные периоды (например, в условиях 
депрессии и кризиса) быть ее первоосновой. 

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная деятельность, активы, 
управления, ресурсы, технологический процесс, рынок. 
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Abstract. The important tasks of enterprises’ investment activities are investigated in the 
article.  The basic provisions for the further study of management processes are substantiated. 
An important task of enterprises’ investment activities is to choose the most effective ways for 
investments in order to increase their competitive status, increase profitability and ensure 
further successful functioning. 

It is shown that in the conditions of weak economic development, low purchasing power 
of legal entities and individuals, their low level of profitability, enterprises should give 
preferences to real investments, in particular, to ensure optimal selection of certain types of 
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assets as investment objects, since the domestic financial services market requires significant 
improvement for creating opportunities to provide financial instruments of enterprises as 
financial investment services consumers. Trends in management development determine the 
direction of enterprise behavior in the field of research and development aimed at creating 
sufficient capacity to take into account changes in the external environment and the 
achievement of long-term goals, as well as the effective implementation of the enterprise 
investment strategy. At the same time, the tendency of the investment activity management 
system development should not only be consistent with the strategy of the enterprise' 
development but also to be its basic during some periods (for example, in the conditions of 
depression and crisis). 

Keywords: investments, investment activity, assets, management, resources, 
technological process, market. 
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