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Розглянуто сутність інвестиційного потенціалу машинобудівного підприємства і 
суміжних з ним понять. Досліджено фактори, які впливають на інвестиційний потенціал 
машинобудівних підприємств, виділено об’єкти, які необхідно аналізувати при 
оцінюванні інвестиційного потенціалу, а також послідовність їх вивчення. 

 
Essence of investment potential of machine-building enterprise and concepts contiguous 

with him is considered in the article. Factors which influence on investment potential of 
machine-building enterprises are explored, objects, which it is necessary to analyses at the 
evaluation of investment potential, and also sequence of their study, are selected. 

 

Постановка проблеми. Для забезпечення конкурентоспроможності продукції і підвищення 
соціально-економічної ефективності діяльності вітчизняні машинобудівні підприємства потребують 
збільшення обсягу та диверсифікування  джерел і методів залучення інвестиційних ресурсів. Згідно 
з сучасними теоріями руху міжнародних капіталів інвестування, зокрема за кордон здійснюється 
тільки у тому випадку, коли воно є прибутковішим за інші види діяльностей. Уряд не може 
забезпечити прибутковості інвестицій, проте він у змозі сприяти розвитку певного виду діяльності. 
Одним із його завдань є створити сприятливі умови для інвестування і забезпечити додаткові 
стимули тим суб’єктам, які ефективно працюють у пріоритетних для розвитку національної 
економіки напрямках, тобто сприяти розвитку інвестиційного потенціалу промислових 
підприємств, зокрема машинобудівних. Несистемність дій керівників законодавчої та виконавчої 
влади, а також керівників машинобудівних підприємств щодо розвитку інвестиційного потенціалу є 
однією з ключових проблем управління інвестиційною діяльністю в Україні. Ознайомлення із 
літературними джерелами за інвестиційною тематикою і позицією окремих керівників 
машинобудівних підприємств дає змогу стверджувати, що передумовою вирішення існуючої 
проблеми є уточнення поняття “інвестиційний потенціал”, виділення факторів, які на нього 
впливають, побудова системи можливих альтернативних варіантів регулювання дії цих факторів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У результаті ознайомлення з працями вітчизняних 
і зарубіжних науковців за інвестиційною тематикою [1–16], а також матеріалами керівників 
машинобудівних підприємств (ВАТ “Сантехпром”, ТОВ “Керченський стрілочний завод”, ВАТ 
“Брацлав”, ВАТ “Ямпільський приладобудівний завод”, ВАТ “Ковельсільмаш”, ВАТ 
“Електротермометрія”, ДП ВО “Південний машинобудівний завод ім. О.М. Макарова”, ЗАТ 
“Горлівський машинобудівник”, ВАТ “Азовобщемаш”, ВАТ “Агротепломаш”, ВАТ “Барточ”, ВАТ 
“Мотор Січ”, ВАТ “Бородянський екскаваторний завод “Борекс”, ВАТ “Гідросила”, ВАТ 
“Первомайський електромеханічний завод ім. К. Маркса”, ЗАТ “Львівський завод комунального 
транспорту”, ДП “НВКГ “Зоря-машпроект”, ВАТ “Одеський завод радіальносвердлильних) 
виявлено, що під інвестиційним потенціалом машинобудівного підприємства (ІПМП) треба 
розуміти наявність у підприємства власних інвестиційних ресурсів та рівень його інвестиційної 
привабливості для інших інвесторів. Зауважимо, що власні інвестиційні ресурси машинобудівного 
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підприємства (ВІРМП) – це усі види ресурсів (грошові кошти, матеріальні цінності, управлінський 
досвід, науково-технічна інформація  тощо), які можуть бути використані для формування 
інвестиційних портфелів, реалізації інвестиційних проектів чи окремих інвестиційних операцій з 
метою отримання прибутку або збереження вартості інвестиційних ресурсів. Джерелами ВІРМП є 
майно і прибуток машинобудівного підприємства, інтелектуальний потенціал його власників і 
працівників. 

Щодо інвестиційної привабливості (інвестиційного клімату) машинобудівного підприємства, 
то його доцільно трактувати як сукупність кількісних і якісних параметрів (показники фінансового 
стану, організаційної структури управління, системи внутрішнього контролю, кадрового 
потенціалу, використовуваного обладнання, а також рівня диверсифікації продукції і видів 
діяльності) машинобудівного підприємства, значення яких засвідчують наявність або відсутність 
підстав для ухвалення рішення про доцільність здійснення в нього інвестицій. Треба зауважити, що 
більшість авторів інвестиційний клімат розглядають на рівні держави, регіону, галузі, 
підприємства. Його у більшості випадків трактують як сукупність чинників економічного, 
політичного, правового та соціального характеру, які беруть до уваги інвестори, ухвалюючи 
рішення щодо здійснення інвестицій [2–7; 10–12]. 

Незважаючи на велику кількість наукових праць вітчизняних і зарубіжних авторів, 
присвячених проблемам інвестиційної діяльності, сутнісні характеристики поняття «інвестиційний 
потенціал підприємства», фактори, які на нього впливають, розглянуто доволі фрагментарно. 
Більшість праць присвячені проблемам формування і оцінювання інвестиційного клімату. 
Напрацювання попередників щодо сутності, характеру і сили впливу чинників на інвестиційний 
клімат держави, регіону, галузі, підприємства тощо значною мірою характерні і для ІПМП, проте 
вони лише частково характеризують це поняття.  

Формулювання цілей статті. Цілями статті є уточнення сутності поняття “інвестиційний 
потенціал машинобудівного підприємства”, виділення об’єктів, які необхідно аналізувати під час 
дослідження інвестиційного потенціалу, встановлення послідовності етапів аналізування цих 
об’єктів і побудова класифікації факторів, які впливають на інвестиційний потенціал. 

Виклад основного матеріалу. Враховуючи недоліки існуючих класифікацій [1; 8; 13–21], 
зокрема неповноту відображення ними чинників, які впливають на ІПМП, пропонуємо 
класифікацію, наведену на рис. 1. Як бачимо, за об’єктом впливу чинники класифіковано на ті, які 
діють на інвестиційні ресурси і на інвестиційну привабливість машинобудівних підприємств. За 
джерелом виникнення чинники розподілено на внутрішні і зовнішні. До внутрішніх належать ті, які 
діють на інвестиційні ресурси та інвестиційну привабливість машинобудівних підприємств, а до 
зовнішніх – економічні, правові, соціальні, політичні. 

Під впливом сукупності вищевказаних груп чинників формується інвестиційний клімат 
держави, регіонів, галузей і у результаті – ІПМП. На підставі опрацювання праць вітчизняних і 
зарубіжних науковців, а також ознайомлення із матеріалами машинобудівних підприємств 
доходимо висновку, що фактори, які належать до вищенаведеної класифікації, доцільно аналізувати 
із врахуванням їх впливу на об’єкти, які характеризують інвестиційну привабливість національної 
економіки і конкретного регіону, а також машинобудування як галузі національної економіки, а 
також об’єкти, які характеризують інвестиційну привабливість конкретного машинобудівного 
підприємства, а також його інвестиційні ресурси. 

До першої групи належать такі об’єкти, як чинна практика регулювання державою 
інвестиційної діяльності; інвестиційна інфраструктура та комунікації; правове забезпечення 
інвестиційної діяльності; соціальні та політичні умови; обсяг і структура  ресурсів, їхня 
доступність; стан галузей за фазами економічного розвитку; рівень конкуренції у галузі; частка 
продукції, яка експортується і рівень залежності підприємств галузі від імпорту; наявність 
провідних підприємств галузі, які істотно впливають на ціноутворення; енергомісткість, 
капіталомісткість та інтелектуаломісткість виробництва у галузі тощо. До другої групи належать: 
фінансовий стан машинобудівного підприємства; організаційна структура управління 
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машинобудівним підприємством; рівень розвитку системи внутрішнього контролю на 
машинобудівному підприємстві; склад кадрового потенціалу та ефективність його використання; 
якісні і кількісні характеристики використовуваної техніки і технологій; рівень диверсифікації 
продукції і видів діяльностей машинобудівного підприємства; обсяг, структура і ефективність 
використання інвестиційних ресурсів машинобудівним підприємством. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Класифікація чинників, які впливають на ІПМП 
 

Послідовність аналізування вказаних об’єктів відображена на рис. 2. 
На першому етапі необхідно проаналізувати сучасний стан економіки країни щодо фази, в 

якій вона перебуває, рівня розвитку ринкової інфраструктури, споживчого попиту, зайнятості, 
стабільності курсу національної валюти тощо. Другий етап призначений для того, щоб отримати 
відповідь на запинання – чи доцільно інвестувати в конкретну галузь національної економіки? 
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Ствердна відповідь на це питання залежить від того, наскільки конкурентною є галузь, яка у ній 
частка державних підприємств, чи галузь є експорторієнтованою тощо. Якщо загалом національної 
економіки і стан конкретної галузі є прийнятним для інвестування, то доцільним є проаналізувати 
привабливість регіонів для розвитку інвестиційної діяльності. Цей етап дослідження вимагає 
ознайомлення із місцевими підприємствами щодо їх інвестиційної привабливості та наявного у них 
обсягу  інвестиційних ресурсів. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рис. 1.2. Етапи аналізування показників, які характеризують ІПМП 
 

Висновки та перспективи подальших досліджень. У результаті проведених досліджень 
доходимо таких висновків: 

• інвестиційний потенціал машинобудівного підприємства характеризується рівнем його 
інвестиційної привабливості для інших інвесторів та наявністю у нього власних 
інвестиційних ресурсів; 

• власні інвестиційні ресурси машинобудівного підприємства – це всі види ресурсів, які 
можуть бути використані для формування інвестиційних портфелів, реалізації 
інвестиційних проектів чи окремих інвестиційних операцій з метою отримання прибутку 
або збереження вартості інвестиційних ресурсів; 

• джерелами власних інвестиційних ресурсів є майно і прибуток машинобудівного 
підприємства, інтелектуальний потенціал власників і працівників; 

• інвестиційна привабливість машинобудівного підприємства є сукупністю кількісних і 
якісних параметрів, значення яких засвідчують наявність або відсутність підстав для 
ухвалення рішення про доцільність здійснення в нього інвестицій; 

• на інвестиційний потенціал машинобудівних підприємств впливає низка чинників, які 
доцільно класифікувати за об’єктом впливу на ті, які діють на інвестиційні ресурси і на ті, 
які діють на інвестиційну привабливість машинобудівних підприємств. За джерелом 
виникнення чинники розподілено на внутрішні і зовнішні. До внутрішніх належать ті, які 
діють на інвестиційні ресурси та інвестиційну привабливість машинобудівних підприємств, 
а до зовнішніх належать економічні, правові, соціальні, політичні; 

• під час оцінювання інвестиційного потенціалу машинобудівного підприємства необхідно 
досліджувати дві групи об’єктів: ті, які характеризують інвестиційну привабливість 
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національної економіки, конкретного регіону і машинобудування як галузі національної 
економіки, а також ті, які характеризують інвестиційну привабливість машинобудівного 
підприємства, а також його інвестиційні ресурси. 

Подальші дослідження треба проводити у напрямку побудови методичних рекомендацій з 
оцінювання рівня інвестиційного потенціалу машинобудівних підприємств і формування системи 
вибору методів впливу на фактори, які діють на рівень інвестиційної привабливості 
машинобудівного підприємства. 
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