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Исследовано состояние и эффективность инвестиций 
в основной капитал в полиграфической промышленности,

определены направления активизации инвестиционной 
деятельности на основе инновационного развития.

Conditions and efficienty of investments in a printing 
business primery capital was researched and directions 

of investment activities activisation was idenifided on a base 
of innovative growing. 

Постановка проблеми
Незважаючи на певні пози�

тивні результати, промисловість
України розвивається під впли�
вом ряду кризових явищ і тен�
денцій. Помилки, допущені за
умов незалежності спричинили
посилення негативних тенден�
цій у процесах інвестиційного
забезпечення відтворення ос�
новного капіталу у вітчизняній
економіці. Спрацювання основ�
них фондів досягло критичної
позначки 50 %, половина устат�
кування на підприємствах про�
мисловості вичерпала свій ре�
сурс і має вік у 20 і більше років.
Тому на сучасному етапі розвит�
ку країни активізація інвес�
тиційної діяльності є одним з
визначальних факторів струк�
турної перебудови та приско�
рення економічного зростання,
але в першу чергу, інноваційного
розвитку, створення нових, ви�
сокотехнологічних виробництв,
випуску конкурентоспроможної
продукції.

Аналіз попередніх 
досліджень
Роль інвестицій та інновацій у

реструктуризації економіки вив�
чав Ю. Бендерський, управління
інвестиційною діяльністю в Ук�
раїні досліджувала Б. Вишивана,
становлення інвестиційної мо�
делі економічного зростання Ук�
раїни прогнозовані А. Гальчинсь�
ким і С. Льовочкіним, мотивацій�
ні чинники міжнародних інвести�
ційних процесів проаналізовано
А. Гайдуцьким, актуальним проб�
лемам стратегії економічного і
соціального розвитку на сучасно�
му етапі присвячено праці А. Чух�
на. Згадувані дослідження є на�
уковим підґрунтям для шляхів
розвитку країни, у них визначе�
но пріоритети й заходи з удос�
коналення фінансового забез�
печення нарощення науково�
технічного та інноваційно�інвес�
тиційного потенціалів. 

Мета роботи
Метою даного дослідження є

аналіз стану і ефективності ви�
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користання основного капіталу
в промисловості України, в тому
числі поліграфічній галузі, виз�
начення деяких напрямів акти�
візації інвестиційної діяльності
на інноваційній основі.

Результати проведених 
досліджень
З моменту реформування

економіки поняття інвестицій
стало невід’ємною частиною
економіки різних держав. Рані�
ше поняття інвестицій трактува�
лося як сукупність витрат, які ре�
алізуються у формі довгостро�
кових вкладень капіталу в галузі
народного господарства (ви�
робничі фонди), тобто інвестиції
ототожнювались з поняттям
«капітальні вкладення».

Вітчизняні і зарубіжні еконо�
місти розглядають інвестиції як
довгострокове вкладання капі�
талу в різні сфери і галузі еко�
номіки, інфраструктуру, соціаль�
ні програми, охорону навколиш�
нього природного середовища
як всередині країни, так і за кор�
доном з метою розвитку вироб�
ництва, соціальної сфери, підпри�
ємництва, одержання прибутку.

Економічна природа інвес�
тицій обумовлена закономірно�
стями процесу розширеного
відтворення і полягає у викори�
станні частини додаткового
суспільного продукту для збіль�
шення кількості і якості всіх еле�
ментів системи продуктивних
сил суспільства [11].

Промислові та інші підпри�
ємства постійно зіштовхуються
з необхідністю інвестицій, тобто
вкладанням внутрішніх і зовніш�
ніх коштів у різноманітні програ�
ми і окремі заходи з метою ор�
ганізації нових, підтримки і роз�

витку діючих виробництв (ви�
робничих потужностей), техніч�
ної підготовки виробництва, от�
римання прибутку та інших кін�
цевих результатів. Це можуть
бути грошові кошти, цільові
банківські вклади, паї, акції, інші
цінні папери, технології, маши�
ни і обладнання, ліцензії, будь�
яке майно або майнові права,
інтелектуальні цінності, креди�
ти.

В широкому розумінні інвес�
тиції являють собою вкладання
капіталу з метою його збільшен�
ня в майбутньому. При цьому
приріст капіталу має бути до�
статнім для того, щоб компенсу�
вати інвестору відмову від вико�
ристання ним наявних коштів на
споживання в поточному періо�
ді, одержати винагороду за ри�
зик поповнити втрати від інф�
ляції в майбутньому періоді [8].

Таким чином, інвестиції — це
те, що відкладається на завтра з
метою більш ефективного спо�
живання в майбутньому. Одну їх
частину становлять споживчі
блага, які не використовуються
в поточному періоді, вони від�
кладаються на збільшення запа�
сів, іншу — ресурси, які направ�
ляються на розширення вироб�
ництва. Інвестиціями можуть бу�
ти як грошові кошти, так і акції,
цінні папери, пайові внески, ру�
хоме і нерухоме майно, ав�
торські права. З точки зору фі�
нансів, інвестиції — це всі види
активів (коштів), які вкладають�
ся в господарську діяльність з
метою одержання доходу, а з
точки зору економіки, інвестиції
— це витрати на створення,
розширення і технічне переоз�
броєння основного і неосновно�
го капіталу [10].
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Законом України інвестиції
трактуються як всі види майно�
вих і інтелектуальних цінностей,
що вкладаються в об’єкти під�
приємницької та інших видів
діяльності, внаслідок якої ство�
рюється прибуток (доход) або
досягається соціальний ефект
[1]. Такими цінностями закон
визначає: кошти, цільові бан�
ківські вклади, паї, акції та інші
цінні папери; рухоме та нерухо�
ме майно; майнові права, що
випливають з авторського пра�
ва, досвід та інші інтелектуальні
цінності; сукупність технічних,
технологічних та інших знань,
оформлених у вигляді технічної
документації, навичок та вироб�
ничого досвіду, необхідних для
організації того чи іншого виду
виробництва, але не запатенто�
ваних;права користування зем�
лею, водою, ресурсами, будин�
ками, спорудами, обладнанням,
а також інші майнові права; інші
цінності.

Характер походження фінан�
сових ресурсів впливає на
ефективність інвестиційних про�
цесів. Це вимагає вивчення
особливостей використання ок�
ремих джерел фінансування і
їхнього впливу на ефективність
інвестицій. 

Глобальна мета інвестиційної
діяльності — підвищення цін�
ності підприємства, яка скла�
дається з ринкової вартості
власного капіталу підприємства
і ринкової вартості зобов’язань
підприємства.

Якщо інвестиції забезпечу�
ють підвищення дохідності капі�
талу, то цінність підприємства
зростає і навпаки.

Отже, основна мета інвес�
тиційної діяльності — підвищен�

ня цінності підприємства, яке
принесе вигоду його власникам
у вигляді дивіденді, які зроста�
ють, або підвищення ціни акцій
[10]. Дослідження динаміки
інвестицій в Україні в основний
капітал обробної галузі свідчить
про значне зростання їх обсягу
за період 2001�2008 роки з 7084
до 46574 тис. грн., в тому числі
поліграфічної галузі цей показ�
ник збільшився за період з
2001�2006 роки з 89,9 до 658,8
млн. грн. Середньорічні темпи
зростання інвестицій в полігра�
фічну промисловість становили
130 %.

Залучення інвестицій в пев�
ній мірі дозволила за період з
2000�2006 роки збільшили обсяг
виробництва і реалізації продук�
ції на 55,2 %. Але темпи росту
чистого прибутку значно від�
стають від темпів росту обсягів
реалізації та інвестицій. Це
можна пояснити тим, що інвес�
тиції слід розглядати як вкла�
дення для здобуття негайного
чи розширеного споживання
грошових або нематеріальних
засобів у майбутньому.

Всі інвестиційні складові
формують, таким чином, струк�
туру засобів, що безпосередньо
впливають на ефективність ін�
вестиційних процесів і темпи
розширеного відтворення.

Після того, як керівництво
підприємства визначається з
джерелами фінансування  інвес�
тиційної діяльністі, необхідно
визначитися з тим, у що вклада�
ти грощі.

Практика проектного аналізу
дозволяє узагальнити досвід
розробки проектів і перерахува�
ти типові проекти. Нижче приве�
дені основні типи інвестиційних
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проектів, що зустрічаються в за�
кордонній практиці.

Заміна застарілого облад�
нання як природний процес
продовження існуючого бізнесу
в незмінних масштабах. Звичай�
но подібного роду проекти не
потребують тривалих і складних
процедур обґрунтування і прий�
няття рішень. Багатоальтерна�
тивність може з’являтися у ви�
падку, коли існує декілька типів
подібного устаткування і необ�
хідно обґрунтувати переваги
одного з них.

Заміна устаткування з метою
зниження поточних виробничих
витрат. Мета подібних проектів
— використання більш нового
устаткування замість працюю�
чого, але порівняно менше
ефективного, що морально за�
старіло. Цей тип проектів при�
пускає детальний аналіз вигід�
ності кожного окремого проек�
ту, тому що більш зроблене в
технічному змісті устаткування
ще не однозначно більш вигідно
з фінансової точки зору.

Збільшення випуску продук�
ції і/або розширення ринку по�
слуг. Даний тип проектів потре�
бує відповідального рішення,
що звичайно приймається верх�
нім рівнем керування підприєм�

ства. Найбільше детально не�
обхідно аналізувати комерційну
реалізацію проекту з обґрунту�
ванням розширення ринкової
ніші, а також фінансову ефек�
тивність проекту, з’ясовуючи, чи
призведе збільшення обсягу ре�
алізації до відповідного зрос�
тання прибутку [11].

На даний момент в Україні в
поліграфічній промисловості
основними напрямками інвес�
тиційних проектів є перший та
третій варіанти, оскількі на дея�
ких великих державних підпри�
ємствах і досі використовують
обладнання, яке залишилось ще
з радянстких часів. Таке облад�
нання давно морально застарі�
ло і пітдалося технічному зносу,
крім того воно розраховувалось
на величезні тиражі, які на дан�
ний момент нікому не потрібні.

Незважаючи на зростання
обсягів інвестицій у поліграфіч�
ну галузь потенціал підприємств
не відповідає потребам ринку
друкованої продукції, вимогам
якості, спостерігається технічне
і технологічне відставання від
середнього світового рівня. Все
це вимагає активізації і підвищен�
ня ефективності інвестиційної
діяльності.
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Зважаючи на такий стан
справ у поліграфічній галузі вва�
жаємо за необхідне активізува�
ти інвестиційну діяльність на
інноваційній основі. Так, напри�
клад, для підприємств, які дру�
кують газети великими і се�
редніми тиражами, актуальним
є розбудова систем автомати�
зації редакційної підготовки ви�
дань, застосування обладнання
для зменшення циклу від здачі
матеріалів до тиражування за
рахунок автоматизації управ�
ління виробництвом, ERP�сис�
тем, розвиток технологій Com�
puter�to�press та Computer�to�
web. Підприємствам, які друку�
ють брошури, листівки, плакати,
оперативні видання середніх
накладів, доцільно розвивати

технології післядрукарської об�
робки (нестандартне фальцю�
вання, індивідуальне оздоблення).

Інвестиції в основний капітал
на інноваційній основі забезпе�
чують покращення технологічної
структури, підвищення конку�
рентоспроможності поліграфіч�
них підприємств.

Висновки
Досліджено стан і ефектив�

ність інвестицій у поліграфічній
галузі, накреслені напрямки ак�
тивізації інвестиційної діяль�
ності на основі інновацій, впро�
вадження яких забезпечить під�
вищення інноваційно�інвести�
ційного потенціалу підприємств
і конкурентоспроможність їх
продукції.
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