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ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ ПРОМИСЛОВИХ 

ПІДПРИЄМСТВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

Левицька М.О. 

Науковий керівник – каф. «Економіка підприємства» Бельтюков Є.А. 

 

Одним з важливих напрямків інвестиційної діяльності підприємств є формування 

інвестиційних ресурсів. 

Основними зовнішніми факторами, що впливають на цей процес, являються динаміка 

ВВП, рівень інфляції, зовнішній борг України. У 2010 році спостерігається приріст ВВП 

близько 4,5%, що є позитивною тенденцією. Рівень інфляції в розрахунку на 2010 рік 

знизився до 14,9% в порівнянні з 21,3% у 2008 році. Зовнішній борг України невпинно 

зростає. За даними огляду НБУ обсяг валового зовнішнього боргу України на кінець 2010 р. 

досяг 117,3 млрд. дол (у 2008 р. він становив 100 млрд. дол) 

Внутрішні ресурси підприємств відіграють важливу роль в організації інвестиційної 

діяльності. Головним джерелом фінансування діяльності підприємств залишаються власні 

кошти, на частку яких доводилося 77% загального обсягу видатків. 

На сьогоднішній день в Україні найбільш перспективними джерелами інвестування є 

інвестиційний лізинг і венчурні фонди. Зараз ці джерела в нашій державі розвинені 

недостатньо. Обсяг лізингових операцій в Україні в 2009 р. склав 0,1% від європейських. За 

останні роки спостерігається скорочення кількості компаній, які надають послуги з 

фінансового лізингу. Вітчизняний ринок венчурних компаній є відносно молодим і 

динамічно розвивається. Число компаній з управління активами, які є фінансовими 

посередниками між венчурними компаніями та інвестованими підприємствами, постійно 

зростає. 
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Єдиним напрямком в активізації формування інвестиційних ресурсів є максимальне 

прискорення промислового виробництва в Україні та розвиток функціонування 

промислово-виробничої діяльності підприємств України.
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