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сотрудничества с банками и другими финансовыми институтами. 

 Посредством финансового планирования конкретизируются намеченные 

прогнозы, определяются взаимосвязанные задачи и последовательность их 

реализации в достижении выбранной цели.  В процессе финансового 

планирования устанавливаются общие ориентиры деятельности предприятия, 

осуществляется уточнение и координация бюджетов отдельных департаментов 

предприятия, а также общего плана предприятия.  
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ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ ПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ 

В ПІДВИЩЕННІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ 

  

Промисловість України наразі характеризується низькою інноваційною 

активністю підприємств та низькими фінансовими результатами операційної 

діяльності. За таких умов науковці і керівництво промислових підприємств 

орієнтовані як на вирішення поточних проблем, так й на розробку й 

впровадження новітніх підходів і методів управління вітчизняними 

промисловими підприємствами, які забезпечують високий рівень економічної 

безпеки. Стабільний розвиток промислових підприємств безпосередньо 

залежить від результатів діяльності підприємств різних сфер економіки та 

державного стимулювання інноваційного розвитку.  

Головним бар’єром на шляху інноваційного розвитку промисловості 

залишається недостатнє фінансування. Альтернативні механізми фінансування 

структурних змін у промисловості – фінансовий лізинг, первинне розміщення 

цінних паперів на фондовому ринку, спільне інвестування в Україні не набули 

достатнього розвитку.  

Система фінансування інноваційної діяльності є складним переплітенням 

форм і джерел фінансування. Зменшення інноваційної активності промислових 

підприємств спричинено браком у підприємств власних коштів, а також 
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великою вартістю кредитних ресурсів.  Ще однією суттєвою причиною є різке 

зниження прибутковості на фінансових ринках, що скорочує інвестиційні 

можливості банків, які за кризових умов переймаються головним чином 

забезпеченням своєї поточної ліквідності, а не інвестуванням у промисловість, 

інфраструктуру та інші важливі для економіки види діяльності. 

Виникнення системних проблем у промисловому розвитку обумовлено 

внутрішньо- та зовнішньогалузевими причинами. Вони пов’язані як 

з діяльністю самої галузі промисловості, так й з інституційними 

перетвореннями й змінами в національній економіці, що є наслідком 

законодавчої та зовнішньоекономічної політики країни, а також зі змінами в 

світовій економіці.  

Розвиток інвестиційної діяльності є визначальним фактором стану 

відтворювальних процесів на всіх рівнях господарської системи. Для реального 

сектору національної економіки невирішеною залишається проблема залучення 

інвестиційних ресурсів з позиції відтворювального аспекту. Брак власних 

фінансових ресурсів, пов'язаний із збитковою діяльністю великої кількості 

підприємств, а також із нецільовим використанням амортизаційних відрахувань 

протягом тривалого періоду, сприяв втраті капіталом підприємств здатності до 

самовідтворення. Криза неплатежів у промисловості обмежує можливість 

фінансування інновацій за рахунок прибутку, а зміни в амортизаційній політиці 

(прийняття за базу для нарахування амортизації залишкової вартості) 

практично вивели амортизаційні кошти з переліку джерел відновлення 

основних фондів. Інвестиційна безпека зумовлюється структурою і 

домінуванням на вітчизняному ринку тих чи інших мотивів інвестування, 

ступенем диверсифікації інвестиційних джерел; величиною відпливу капіталу; 

рівнем повернення вкладених коштів; наявністю/відсутністю страхування 

інвестиційних ризиків; добросовісністю/недобросовісністю поведінки 

інвесторів; рівнем узгодження інтересів менеджерів, мажоритарних й 

міноритарних власників; ступенем інформованості інвесторів; формою 

отримання інвестиційного доходу; режимом валютного курсу та відсотковою 
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політикою, що встановились у країні; характером амортизаційної політики; 

часовими рамками ухвалення рішень про інвестування; чіткою інвестиційною 

політикою, розрахованою на тривалу перспективу. 

Особливу значимість у регіональному промисловому розвитку та 

підвищенні рівня економічної безпеки регіонів та держави набуває прийняття 

та реалізація програм залучення іноземних інвестицій як невід’ємної складової 

стратегій соціально-економічного розвитку регіонів, районів та окремих міст, 

та їхнє узгодження зі стратегіями соціально-економічного розвитку галузей та 

територіальними цільовими програмами. 
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INVESTING AND CAPITAL ACCUMULATION IN AGRICULTURAL 
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Investing is vital important for economic growth. The experts of Food and 

Agricultural Organization (FAO) of United Nation have proved essential role of 

investing in agriculture for reducing poverty and hunger, support of environmental 

sustainability and achievement of sustainable development goals (SDG) [1].  

GDP of Ukraine did not restore in 2017 at the level of 2008 (GDP index in 

relation to 2008 equaled to 84.2%) after two economic crises (2008-2009 and 2014-

2015), but the volume of agricultural production was greater than its level in 2008 by 

almost 27% (at agricultural enterprises – by 42%). The investments had growth trend 

in agriculture in Ukraine in this period. In 2015 capital investments in agriculture 

reached UAH 30.2 billion, in 2016 – UAH 50.5 billion, in 2017 – 64.2 billion [2]. In 

2017 capital investments were 3.9 times as high as in 2008, and compared with the 

level of crisis year 2009 – 6.9 times. In terms of the US dollars, the volume of 

investments in agriculture in Ukraine did not have such sharp growth, their annual 

value was the largest in 2008 (US$ 3.2 billion), and afterwards it ranged from 

US$ 1.2 billion (2009) to $ 2.4 billion (2017). 


