
Бердянський державний педагогічний університет  
 

 

288 

запобігання тих негативних впливів, які тягнуть за собою періоди спади і 
рецесії в господарському житті країни. Тому проблема криз завжди 
привертала увагу вчених-економістів і сьогодні залишається однією з 
центральних проблем економічної теорії.  
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ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА 

 
Актуальність теми. На сьогодні, питання ефективної інвестиційної 

діяльності підприємства досі залишається актуальним. Це пов’язано в 
більшій мірі з тим, що в останні роки показники динаміки інвестиційних 
процесів почали скорочуватися. У наш час інвестиційний клімат країни 
потребує поліпшення фінансової, соціально – економічної та правової 
складових, що зможе залучити більш великий обсяг інвестиційних ресурсів і 
сприятиме покращенню соціально – економічного розвитку України. 

Ступінь дослідження проблеми. До питань цієї теми зверталися 
такі науковці як Гриньова В. М., Бланк І. О., Пітель Н. Я., Гаврилюк О. В., 
Загородній А. Г. та інші. 

Мета і методи дослідження. Метою даної роботи є визначення 
основних видів інвестиційної діяльності підприємства та перспектив її 
розвитку. 

Для досягнення поставленої в роботі мети використовуються такі 
загальнонаукові методи дослідження: системного підходу, абстрагування та 
узагальнення. 

Сутність дослідження. Інвестиційна діяльність підприємства – це 
об'єктивний процес, який має свою логіку, розвивається відповідно до 
властивих йому закономірностей та відіграє дуже важливу роль в 
господарській діяльності підприємства, тому що за своєю економічною 
природою інвестиції представляють собою відмову від сьогочасного 
споживання заради одержання прибутків у майбутньому. Інвестиційна 
діяльність підприємств регламентується чинним законодавством, згідно з 
яким у більшості країн суб’єкти господарювання можуть здійснювати як 
фінансові, так і реальні інвестиції. Розгляд інвестиційної діяльності тільки в 
методологічному аспекті не дає повного уявлення про її природу, тому що 
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вона складається з результатів дії безлічі факторів і вимагає формування 
системи регулювання, яка забезпечує ряд властивостей, таких як 
ефективність, керованість, відповідність інтересам державного розвитку, 
забезпечення економічної, соціальної безпеки та ін. Інвестиційна діяльність 
проявляється у формі капіталу, що може виражатися особистими і 
нематеріальними цінностями [1]. 
Шляхи збільшення капіталу різноманітні. Існує три форми інвестицій в 
капітал: у матеріальній формі, у фінансовому вигляді, у нематеріальній 
формі. Збільшення капіталу підприємства в матеріальній формі 
відбувається у вигляді вкладень в основний капітал підприємства і його 
оборотні кошти. Інвестиції підприємства в грошовій формі ідуть на 
придбання цінних паперів на фондовому ринку для отримання додаткового 
доходу підприємству. Інвестиції в нематеріальну сферу – це процедура 
отримання торгової марки, придбання патентів, ноу-хау. 

У нас час перспективи розвитку інвестиційної діяльності повинні 
виходити з додержання таких основних принципів: об’єктивна необхідність 
визнання довго- і середньотермінових циклів інвестиційної активності; 
управління процесом інвестування; логічність та цілісність інвестиційного 
циклу; пріоритетність спрямування коштів для реалізації інвестиційного 
процесу [2]. 

Висновки. Підсумовуючи вищесказане, інвестиційну діяльність 
варто розглядати не тільки з позиції безпосереднього інвестування ресурсів, 
але з позиції організації процесу інвестування; цим процесом необхідно 
управляти; без інвестиційної діяльності неможливий розвиток економіки 
підприємства. Для реалізації свого потенціалу в інвестиційній сфері 
потрібно проводити заходи щодо активізації інвестиційної діяльності на 
підприємствах на всіх рівнях господарювання. 
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НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛАСНОГО БЮДЖЕТУ  

В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ 
 

Актуальність. В сучасних умовах розширення функцій і 
повноважень органів місцевого самоврядування, побудова фінансового 
фундаменту функціонування локальних бюджетів є важливим завданням. 
Місцеві бюджети за допомогою фінансових ресурсів активно впливають на 


