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ОБГРУНТУВАННЯ НАПРЯМКІВ ІНВЕСТУВАННЯ РОЗВИТКУ 

ЕЛЕКТРОМАШИНОБУДУВАННЯ 
 
В даний час внутрішній ринок України, покликаний 

відображати інтереси споживачів, не формулює скільки-небудь 
певних вимог до стандартних асинхронних двигунів, окрім 
цінових. У зв'язку з цим для виявлення тенденцій їх 
вдосконалення виходитимемо з вимог зовнішнього ринку, на 
якому вже працюють українські підприємства, і з досягнень 
основних зарубіжних виробників стандартних асинхронних 
двигунів. 

Проблеми неконкурентоспроможності промислового 
виробництва за споживчими характеристиками його продукції, 
надмірної витратності, матеріало- та енергоємності технологічних 
процесів, фізичного зношення обладнання, погіршення безпеки 
праці та довкілля вимагають мобілізації національного 
інвестиційного потенціалу України та суттєвої активізації на 
цьому підґрунті інвестиційних процесів. Тому умови інвестиційної 
діяльності в цілому, а також наявні обсяги, джерела і сфери 
використання інвестиційних ресурсів є об’єктом постійної уваги 
урядовців, потенційних іноземних і національних інвесторів, 
наукових кіл. Особливе значення цей напрямок має для 
вітчизняного електромашинобудування як найбільш важливої 
підгалузі науково-технічного прогресу.  

Основною метою інвестиційної політики є переведення 
суспільного виробництва на передові новітні технології, на 
інтенсивний шлях його розвитку з послідовним скороченням 
витрат на екстенсивне зростання виробничого потенціалу та 
збільшення інвестиційних вкладень в інтенсифікацію 
використання вже створеного, тобто діючого основного капіталу 
на підприємствах. Проте багатогранні питання процесу реального 
інвестування потребують подальшої наукової розробки, а саме 
методики визначення найбільш пріоритетних напрямів 
призначення реальних інвестицій в основний капітал 
підприємств. Також залишаються недостатньо розробленими 



 168

методологія і інструментарій аналізу реальних інвестицій. 
Наявність вищезазначених проблем зумовила вибір теми, 
актуальність та необхідність цього дослідження, основною метою 
якого є забезпечення розширеного відтворення основного капіталу 
за рахунок раціонального спрямування та ефективного 
використання реальних інвестицій за основними напрямами та 
формами на вітчизняних підприємствах. 

Досягнення поставленої мети передбачає розв’язання задач 
дослідження економічної сутності і змісту реальних інвестицій у 
відтворювальному процесі основного капіталу, визначення 
методологічних основ системної оцінки ефективності реальних 
інвестицій, вивчення основних напрямів і форм реального 
інвестування, розробки класифікації основних напрямів 
призначення реальних інвестицій. 

Пропонується більш повна класифікація трьох основних 
напрямів призначення реальних інвестицій в підгалузі 
вітчизняного електромашинобудування: інвестиції в основний 
капітал (капітальні вкладення), інвестування приросту оборотних 
активів, витрати, пов’язані з поліпшенням об’єкту (капітальний 
ремонт). 
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ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНОГО РЕЙТИНГУ МАШИНОБУДІВНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА 
 
Важливість достовірної оцінки інвестиційної привабливості 

вітчизняних  машинобудівних підприємств пов'язана з розвитком 
інвестиційно-інноваційних процесів у національній економіці. 
Останнім часом особливої важливості набуває питання 
подальшого розвитку та поширення не тільки прямих, але і 
портфельних інвестицій у підприємства вітчизняної 
промисловості, що безумовно сприяло б формуванню ефективних 
інструментів фондового ринку на Україні, диференціації варіантів 
розміщення тимчасово вільних грошових коштів населення, 
рівномірному розвитку всіх галузей народного господарства. 


