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У статті розглянуто машинобудівний комплекс як ключовий елемент національної промисловості в 

контексті динамічних змін в українській економіці. Для визначення особливостей інвестування 
машинобудівних підприємств Полтавської області проведено порівняльний аналіз об'ємів капітальних 
інвестицій у промисловість України в цілому та у машинобудівний комплекс зокрема, а також їх структури за 
джерелами фінансування. Окремо розглянуто взаємозв'язок між обсягом самофінансування капіталовкладень 
машинобудівних підприємств та рентабельністю їх операційної діяльності. Дане дослідження здійснено із 
використанням методів статистичного аналізу, зокрема аналізу динаміки та структури показників, визначення 
тенденцій та їх зіставлення. У результаті визначено чинники, які зумовили дану специфіку фінансування 
капітальних інвестицій у машинобудівні підприємства та сучасний рівень їх інвестиційної привабливості.  
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В статье рассмотрен машиностроительный комплекс как ключевой элемент национальной промышленности 

в контексте динамических изменений экономики Украины. Для определения особенностей инвестирования 
машиностроительных предприятий Полтавской области проведен сравнительный анализ объемов капитальных 
инвестиций в промышленность Украины, в том числе в машиностроительный комплекс, а также их структуры 
по источникам финансирования. Рассмотрена взаимосвязь между объемом самофинансирования 
капиталовложений машиностроительных предприятий и рентабельностью их операционной деятельности. 
Данное исследование осуществлено с использованием методов статистического анализа, в частности анализа 
динамики и структуры показателей, определения тенденций и их сопоставления. В результате были определены 
причины, которые обусловили данную специфику финансирования капитальных инвестиций в 
машиностроительные предприятия и современный уровень их инвестиционной привлекательности. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Останні роки 

економіка України перебуває у стані перманентної 
кризи. Макроекономічний спад не оминув і 
промисловості як провідного елемента 
національного господарства. Однією із 
найважливіших її складових є машинобудування, 
що обумовлює особливу увагу до нього у контексті 
зазначеної проблеми. Дана галузь промисловості 
сьогодні залишається основою виробничого 
потенціалу України, і за таких обставин виникає 
необхідність дослідити процес її інвестування, що є 
рушійною силою розширеного відтворення та 
стабільного економічного розвитку.  

Особливості інвестиційної діяльності 
промислових підприємств за умов динамічних змін 
в економіці України вивчали такі науковці, як 
І. М. Крейдич, В. М. Геєць, І. О. Бланк, 
А. А. Пересада, А. П. Грицай, А. М. Поддерьогін, 
Г. В. Черевко, П. Т. Саблук та ін. Серед іноземних 
вчених питаннями дослідження інвестиційної 
політики на рівні держави займались М. Джонк, 
Д. Марковіц, Г. Александер, У. Шарп та ін. 
І. П. Гринчук, Н. В. Тарасова, А. А. Ващенко, 
О. О. Шапуров, Ю. М. Барташевська окремо 
досліджують проблеми інвестиційного забезпечення 
підприємств машинобудування. У контексті 
сприяння інноваційному розвитку підприємств 
особливості їх інвестування розглядали О. І. Амоша, 
В. П. Антонюк, А. І. Землянкін, І. Ю. Гришова, 
О. О. Непочатенко, С. В. Кочетков, О. В. Кочеткова 

та ін. Особливості оновлення виробничої бази 
вітчизняних промислових підприємств за умов 
кризових явищ в інвестиційному середовищі 
України вивчали К. О. Бояринова, Г. М. Харисова. 
Питання впливу об'ємів інвестування на 
конкурентопроможність продукції машинобудівних 
підприємств розглядали Я. Б. Базилюк, С. В. Князь, 
Я. А. Жаліло та такі іноземні вчені, як Ц. Нілтон, 
Р. Карлос, Р. Румелт та Д. Тіс. Зважаючи на роботи 
даних вчених та попередній досвід наукових 
досліджень у даній сфері, сьогодні актуальним є 
дослідження характерних особливостей 
інвестування машинобудівних підприємств у 
контексті джерел його забезпечення та визначення 
на цієї основі перспектив їх подальшого розвитку у 
регіональному розрізі. 

Метою статті є аналіз обсягів та джерел 
інвестування підприємств машинобудівної галузі як 
необхідного базису для визначення основних 
напрямів формування інвестиційної політики за 
сучасних умов економічного розвитку України. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. 
Сьогодні машинобудування в Україні – це 
матеріаломістка галузь, яка забезпечує роботу всіх 
інших галузей вітчизняного виробництва, адже 
формує незамінну його складову – активну частину 
основних фондів. Від його успішного 
функціонування залежить рівень розвитку 
української економіки в цілому, а отже, і рівень 
життя населення. Водночас машинобудівний 
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комплекс характеризується високим рівнем 
зношеності обладнання і має значну потребу в 
інноваціях, що за умов сучасних трансформаційних 
перетворень в економіці України актуалізує 
необхідність у його інвестиційному стимулюванні 
[1].  

Передусім, слід звернути увагу на капітальне 
інвестування, оскільки воно є основним джерелом 
оновлення, реконструкції та модернізації 
виробничих потужностей машинобудівних 
підприємств [2]. 

Загалом саме капіталовкладення являються 
важливим чинником інтенсифікації виробництва, 
підвищення ефективності господарської діяльності,  
тобто є матеріальною основою технічного прогресу 
[3]. Як було зазначено вище, галузь 
машинобудування має відчутний вплив на розвиток 
української промисловості, і, з огляду на це, має 
отримувати значні обсяги капіталовкладень. Проте 
сьогодні ми бачимо дещо іншу ситуацію щодо 
частки інвестування (у %) у дану галузь в 
загальному обсязі інвестицій у промислово-
виробничий комплекс (рис. 1). 

Таким чином, бачимо, що інвестування 
машинобудівного комплексу України становить лише 
7,2 % від загального обсягу капіталовкладень у 
промисловість. Такий низький відсоток фінансування 
даної галузі, зважаючи на її значимість для 
української промисловості, є неприпустимим, 
оскільки не сприяє її якісному розвитку. 

 
Рисунок 1 – Розподіл капіталовкладень у 

промисловість України в 2015-му році (сформовано 
за даними [4]) 

 
Безперечно, сировинна спрямованість 

вітчизняного національного господарства 
обумовлює значну кількість капітальних інвестицій, 
направлену в добувну промисловість (21,1 %), 
металургію (14,2 %), енергетичну промисловість 
(24,4 %), проте дані сфери економіки є недостатньо 
прибутковими, порівняно із машинобудуванням, та 
мають менші перспективи розвитку. 

Досліджуючи динаміку обсягів капітальних 
інвестицій у національну промисловість загалом та 
безпосередньо у машинобудівний комплекс, слід 
відзначити деяку схожість тенденцій (табл. 1). 

 
Таблиця 1 – Динаміка обсягів капітальних інвестицій у промисловість та у машинобудівний  

комплекс Україні (розраховано за даними [4]) 
Рік Показник 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Обсяг інвестування у промисловість,  
млн. грн. 55384,4 78725,8 91598,4 97574,1 86242,0 87656,0 

Індекс інвестування у промисловість  % 
до попереднього року - 142,14 116,35 106,52 88,39 101,64 

Обсяг інвестування у машинобудівний 
комплекс, млн. грн 4153,3 5626,3 6771,3 6449,8 5474,7 6283,1 

Індекс інвестування у машинобудівний 
комплекс, % до попереднього року -  135,47 120,35 95,25 84,88 114,77 

За даними таблиці 1 спостерігається зростання 
обсягів капітальних інвестицій до 2012-2013 років. 
У економіці України 2010-2013 роки позначились як 
роки посткризового зростання, і, як ми бачимо, 
інвестиції у машинобудівний комплекс зростали у 
цей період також. У 2014 році спад об'ємів 
фінансування обумовлений загостренням кризових 
явищ, які є наслідком циклічності економічного 
розвитку, а також деструктивним впливом 
політичної кризи [5]. 

Фінансування інвестиційної діяльності 
машинобудівної галузі національного господарства 
України майже напряму залежить від фінансування 
промисловості загалом. Проте слід зазначити, що 
падіння обсягів капіталовкладень у 
машинобудування починає знижуватись раніше, ніж 
обсяг інвестицій у промисловість загалом. Спад у 
машинобудівній галузі обумовлений погіршенням 
інвестиційного клімату, недосконалістю 

законодавчої бази, нерозвиненістю фондового ринку 
та фінансово-кредитної системи, потужним 
податковим тиском тощо [6; 7].  

Також слід відзначити зниження 
конкурентоспроможності продукції підприємств 
даної галузі промисловості на ринку споживачів як 
вітчизняних, так і зарубіжних [8]. 

Оскільки темпи зростання обсягів інвестування 
фактично вирівнюються у 2014 році, можна сказати, 
що криза у машинобудуванні певним чином 
обумовила кризу промисловості загалом, а це 
підтверджує важливість даної галузі у 
національному господарстві України. 

Це показує і динаміка темпів зростання у 2015 
році – обсяг капіталовкладень у машинобудівний 
комплекс зростає швидше, ніж загалом у 
промисловість. Зростання у цей період обумовлене 
передусім переорієнтацією машинобудування на 
підвищення оборонного потенціалу країни. У цей же 
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час спостерігається стимулювання виробництва 
продукції у напрямку європейських ринків, що 
загалом поклало початок виходу української 
промисловості з кризи. На основі цього можна 
узагальнити, що галузь машинобудування є дуже 
чутливою до кризових явищ в економіці України і 
має значний вплив на розвиток промисловості в 
цілому. 

Розглядаючи промисловість у регіональному 
розрізі, слід відзначити те, що центральна частина 
України є осередком машинобудування. Однією з 
областей, яка формує загальнодержавний потенціал 
розвитку машинобудівної промисловості є 
Полтавська. Підтвердженням цього є наявність там 
близько чотирьохсот підприємств і організацій, які 
випускають продукцію даного спрямування. До їх 
складу входять і великі промислові компанії, що 
мають національне значення. Рівень розвитку 

машинобудівного комплексу Полтавської області 
багато в чому залежить від географічного 
розташування в безпосередній близькості до 
родовищ металу, великих промислових міст (Київ, 
Харків, Дніпропетровськ) та від наявності 
транспортних шляхів, які зв'язують центри 
української промисловості та проходять відповідно 
на території даного регіону. 

Інформація про обсяги капіталовкладень не дає 
достатньої інформації про особливості 
інвестиційного забезпечення підприємств, тому 
важливим є дослідження структури джерел 
фінансування капітальних інвестицій у 
національному (рис. 2) та регіональному розрізі 
(рис. 3) за 2010–2015 роки. Це дозволить визначити 
походження інвестиційних ресурсів та дізнатися про 
те, що є рушійною силою розвитку вітчизняного 
машинобудівного комплексу.  

 

 
Рисунок 2 – Структура джерел фінансування капітальних інвестицій в Україну протягом 2010-2015 рр. 

(сформовано за даними [4]) 
 

Ефективність інвестиційної діяльності є досить 
залежною від оптимального поєднання джерел її 
фінансування [9]. 

За більш ніж 20 років в Україні було розроблено 
дев'ять державних програм розвитку вітчизняної 
машинобудівної промисловості, натомість жодна з 
них реально не змогла допомогти вітчизняному 
машинобудівному комплексу, оскільки не 
передбачала чітко означених джерел фінансування 
інвестиційної діяльності. 

Проаналізувавши дані наведених діаграм, варто 

зазначити, що власні кошти підприємств та 
організацій є основним джерелом фінансування їх 
інвестиційної діяльності як і в більшості країн світу. 
Загалом в Україні частка даного виду інвестиційних 
ресурсів становить 61,2 % – 70,5 %, а у Полтавській 
області їх питома вага знаходиться на рівні 71,2 % – 
84,7%. Зважаючи на це, можемо відмітити, що 
інвестиційна активність, інвестування реального 
сектору економіки здійснюється виходячи із 
інтересів власників господарюючих суб'єктів. 

 
 

 
Рисунок 3 – Структура джерел фінансування капітальних інвестицій у Полтавську область протягом 2010-2015 рр. 

(сформовано за даними [10]) 
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Самофінансування має певні переваги, які 
полягають у відсутності сплати відсотків як у 
випадку із залученим капіталом; підвищують 
відповідальність власників підприємства за 
отриманий результат діяльності, що є резервом для 
прогресивного розвитку у майбутньому; також воно 
свідчить про високу фінансову стійкість та 
платоспроможність у довгостроковій перспективі, 
які знижують ризик банкрутства. Поряд із 
позитивним ознаками фінансування за рахунок 
власних коштів є негативна риса – це індикатор 
низької зацікавленості зовнішніх інвесторів, що 
значно звужує можливості подальшого розвитку. Це 
пояснюється тим, що залучення капіталу з-за меж 
компанії дозволяє сформувати нові виробничі та 
фінансові відносини, розширити ринки збуту, 
покращити науково-технічну співпрацю та, як 
наслідок, виробляти конкурентоспроможну 
продукцію [11]. 

Як ми бачимо, частка власних джерел 
фінансування капітальних інвестицій досягла 
пікових значень у 2014 році, коли в Україні загалом 
становила 70,5%, а у Полтавській області  – 84,7%. 
Головною причиною цього стали економічні та 
політичні кризові явища на вітчизняному просторі, 
які зумовили відтік капіталу та змусили 
підприємства переорієнтовуватися більше на 
самофінансування. Загалом 2014-2015 рр. 
характеризуються найбільшою часткою власних 
коштів як джерела фінансування капітальних 
інвестицій, і з огляду на зміну даного показника 
протягом 2010-2015 рр. в цілому, зазначимо, що він 
зменшується у роки економічного зростання (2011-
2012 рр.), а підвищуються за умов загострення 
кризових явищ. 

Кошти державного бюджету мають найменшу 
питому вагу у 2013-2014 рр., тоді коли держава 
перебувала під максимальним впливом кризових 
явищ економічного, політичного та інституційного 
характеру. Державний сектор кредитування мав 
найбільшу частку в джерелах фінансування в 
Україні у 2010-2012 рр. (до 7,2%), проте у 
Полтавській області державне фінансування не 
перевищувало 3,1% загального обсягу інвестицій, 
що не дозволяє підприємствам, які мають 
національне значення у даному регіоні, повноцінно 
розвиватись. Досить низький відсоток державного 
фінансування є індикатором того, що українська 
економіка з державною формою власності є 
недостатньо конкурентоспроможною. Обмежена 
кількість державних коштів також свідчить про 
низькі шанси координувати інвестиційну політику 
промислових підприємств відповідно до проблем 
загальнонаціонального характеру, зокрема, згідно з 
глобальною концепцією сталого розвитку. 
Підсумовуючи, слід зазначити, що динаміка питомої 
ваги коштів з державного бюджету як джерела 
фінансування капітальних інвестицій, є повною 
протилежністю динаміці обсягів залучення власних 
інвестиційних ресурсів, адже кризові явища в 
національній економіці не сприяють зростанню 
державних видатків. 

Окремо слід відмітити зростання частки 
інвестування із місцевих бюджетів у 2015 році: по 
Україні до 5,2 % (максимальна частка даного виду 
фінансування була у 2010-2011 рр. і становила 3,2%) 
та по Полтавській області до 5,5% (попередній 
максимум становив 3,0% у 2010-2011 рр.). Як 
бачимо, стрімке зростання питомої ваги даних 
джерел фінансування обумовлене політичними 
реформами в країні, зокрема, децентралізацією. За 
таких умов у підприємств зростають шанси діяти 
відповідно до регіональних потреб і завдань. 

Частка банківського кредитування також має 
більші значення у роки економічного зростання та 
досягала 15-16 %. За 2014-2015 роки спостерігається 
падіння частки банківського кредитування до 7,6% в 
Україні та до 4,1 % у Полтавській області, яке могло 
б сприяти ефективній модернізації реального 
сектору економіки. Це обумовлено кризовими 
явищами в економіці, які, як нам відомо, призвели 
до краху певної кількості банків в Україні, та, 
звичайно, падінням інвестиційної привабливості 
української промисловості, що зумовило відтік 
банківського капіталу [12]. 

Питома вага іноземного капіталу у масштабі всієї 
країни за 2013-2015 рр. зростає із 1,7% до 3,0%. 
Причинами цього стала переорієнтація України на 
європейський вектор розвитку та зростання 
масштабів європейської співпраці, що у перспективі 
має призвести до економічного зростання. Також у 
2014-2015 рр. було залучено іноземне кредитування 
у вигляді траншів на відновлення економіки. 
Водночас іноземними інвестиціями не слід 
зловживати, оскільки з одного боку вони можуть 
посприяти розвиткові економіки, наприклад 
Тайваню, Ізраїлю, Південної Кореї, Польщі, а з 
іншого – збільшенню дефіциту платіжного балансу, 
посилення соціально-економічних диспропорцій, 
зменшенню мотивації власників об'єктів 
інвестування і як наслідок посиленню впливу 
іноземних інвесторів на реалізацію обраного шляху 
державного економічного розвитку. 

За даними Полтавської області слід сказати, що 
тут питома вага іноземного капіталу у фінансуванні 
підприємств машинобудівного комплексу у 2015-му 
році залишається на низькому рівні (у розмірі 0,2%). 
Аналогічна ситуація спостерігається і протягом 
останніх трьох років, що ускладнює можливості 
розвитку, модернізації і підвищення 
конкурентоспроможності продукції на іноземних 
ринках підприємств цього регіону з одного боку, але 
з іншого – дозволяє реалізовувати власні інтереси у 
процесі ведення виробничої діяльності [13; 14]. 

Таким чином, порівнюючи структуру джерел 
фінансування капітальних інвестицій в Україні та у 
Полтавській області, слід зазначити деякі 
особливості. По-перше, частка фінансування 
капіталовкладень за рахунок державного бюджету в 
цілому в Україні є більшою, ніж у Полтавському 
регіоні, і це свідчить про нерівномірність розподілу 
державних коштів за областями, та може 
пояснювати різний розвиток кожного регіону та 
його значимість для національної економіки. Проте, 
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на нашу думку, Полтавська область, маючи 
підприємства загальнодержавного значення, не 
отримує достатню кількість інвестиційних ресурсів 
із даного джерела фінансування. По-друге, схожою є 
ситуація із фінансуванням за рахунок коштів 
місцевих бюджетів, де на національному рівні їх 
частка не падає нижче 2,7 %, а у Полтавській 
області – не нижче 1,7 %. Це пояснюється тим, що 
незважаючи на наявність у даному регіоні 
підприємств державного значення, дохід вони 
приносять невисокий, що свідчить про те, що рівень 
розвитку цього регіону відстає від середнього по 
Україні у останні роки. По-третє, частка 
самофінансування у Полтавській області є більшою, 
ніж в цілому в Україні приблизно на 10 %, протягом 
2010-2015 рр., що зумовлено, з одного боку, 
високою фінансовою стійкістю підприємств даного 
регіону, а з іншого – низькою зацікавленістю їх 
фінансування зовнішніми інвесторами. По-четверте, 
банківське кредитування також є меншим у 
Полтавській області, і знову ж таки, причиною є 
недостатня інвестиційна привабливість даного 
регіону. 

По-п'яте, питома вага коштів іноземних 
інвесторів в якості джерел фінансування 
капітальних інвестицій в цілому по Україні у 2013-
2015 рр. зростає: з 1,7 % до 3,0 %; у той час як в 
Полтавській області у ці роки вона залишається на 
стабільно низькому рівні – 0,2 %. Політична та 
економічні кризи в Україні зумовили приток 

іноземного капіталу, як результат започаткування 
європейської співпраці та європейського вектору в 
розвитку України на загальнодержавному рівні; 
проте на рівні Полтавської області дані кошти не 
становлять суттєвої ваги. На нашу думку, причиною 
цього є централізований розподіл коштів, які 
надходять з-за кордону, владою України, та 
спрямування їх у ті, регіони, які на їх думку є 
найбільш привабливими. Не слід також нівелювати і 
той фактор, що підприємства Полтавської області не 
мають високої інвестиційної привабливості, що 
також зумовлює таку ситуацію. Ті кошти іноземних 
інвесторів, які надходять напряму до підприємств, у 
даній області також мають незначні обсяги. 
Причиною цього можна зазначити відсутність 
державного кордону з іншими країнами, що 
ускладнює умови співпраці підприємств даної 
області із зарубіжними господарюючими суб'єктами 
через значні відстані та пов'язані з цим труднощі. 

Загалом, на основі вище зазначеного, 
підкреслимо, що власні кошти підприємств та 
організацій є основним джерелом фінансування 
капітальних інвестицій як в цілому по Україні, так і 
у Полтавському регіоні. З огляду на це, вважаємо 
доцільним зіставити динаміку частки 
самофінансування як основи розвитку 
машинобудівних підприємств Полтавської області 
та рівень рентабельності їх операційної діяльності за 
2010-2015 рр. (табл. 2). 

 
Таблиця 2 – Співвідношення динаміки питомої ваги самофінансування та динаміки  

рентабельності операційної діяльності підприємств машинобудування у Полтавській області протягом           
2010-2015 рр. (сформовано за даними [4; 10]) 

Роки Показник 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Питома вага власних коштів підприємств та організацій у 
структурі джерел фінансування капітальних інвестицій, % 75,0 74,3 71,2 76,9 84,7 77,7 

Рівень рентабельності операційної діяльності підприємств 
машинобудування, % 15,6 17,9 22,2 8,1 3,3 4,2 

Таким чином, за даними таблиці 2 видно чітку 
залежність між тенденціями зміни даних показників. 
При зростанні питомої ваги самофінансування 
капіталовкладень на підприємствами, рівень 
рентабельності їх операційної діяльності 
зменшується. Це свідчить про те, що якими б не 
були переваги фінансування за рахунок власних 
коштів, за кризових умов в економіці України, коли 
рентабельність операційної діяльності підприємств 
знизилась, їх частка зросла не тому, що 
підприємства поставили ціль підвищити фінансову 
стійкість, а тому, що їх інвестиційна привабливість 
для зовнішніх інвесторів знизилась. Це зумовило 
зменшення обсягів іноземного фінансування, як 
внаслідок погіршення рентабельності операційної 
діяльності самих підприємств, так і тому, що криза 
торкнулась багатьох компаній, і тепер вони 
шукають найбільш привабливого місця вкладення 
капіталу, а підприємства Полтавської області 
програють у цьому аспекті [15]. 

ВИСНОВКИ. Отже, інвестиційне забезпечення 

підприємств машинобудівного комплексу 
Полтавської області характеризується переважно 
негативними тенденціями. Полтавський регіон, як 
один із основних центрів розвитку вітчизняного 
машинобудування, потребує значно більшої 
кількості капітальних інвестицій, ніж він отримує. 
Як наслідок, недостатня конкурентоспроможність 
продукції даних підприємств та диспропорції у 
розвитку різних областей України. Підприємства 
машинобудування отримують незначну частку 
інвестицій, які направляються в цілому у 
промисловість, що також негативно впливає на 
процес ведення ними виробничої діяльності. Аналіз 
структури джерел фінансування капітальних 
інвестицій у Полтавській області свідчить про те, 
що основним джерелом є власні кошти підприємств. 
Очевидно, що це зумовлено і низьким обсягом 
капітальних інвестицій у машинобудування в 
цілому, коли з-поміж усіх можливих способів 
фінансування залишається тільки залучення власних 
інвестиційних ресурсів; і низькою прибутковістю 



ЕКОНОМІКА І УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ, ГАЛУЗЯМИ, НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ 

 
Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. Випуск 6/2016 (101). Частина 2 

12 

підприємств, яка не стимулює зацікавленість 
зовнішніх інвесторів у вкладенні коштів з однієї 
сторони, та пояснює неспроможність підприємств 
платити ціну за залучений капітал з іншої. Крім 
того, за умов значного самофінансування розвиток 
підприємств та їх прибутковість потрапляють в 
залежність від їх інвестиційної активності. 
Зниження частки банківського кредитування, 
іноземного капіталу, фінансування з державного 
бюджету є індикаторами, як кризових явищ в 
економіці України, так і низької інвестиційної 
привабливості машинобудівних підприємств 
Полтавського регіону, причинами якої є недостатня 
інноваційна активність та високий рівень зносу 
виробничих потужностей. До позитивних тенденцій 
слід віднести те, що збільшення частки 
самофінансування капітальних інвестицій свідчить 

про підвищення фінансової стійкості підприємств, 
що за сучасних умов є досить важливим. До того ж 
власні кошти у фінансуванні капіталовкладень є 
більш вигідними з точку зору виплат за відсотки 
користування капіталом та характеризуються 
простотою їх залучення. З огляду на все це, сьогодні 
підприємства мають шукати оптимальне поєднання 
власних і залучених джерел інвестицій, оскільки 
відхилення як в одну, так і в іншу сторону не 
призведуть до позитивного результату. Головним 
інструментом, який має це забезпечити не тільки 
сьогодні, а й у довгостроковій перспективі, має 
стати обґрунтована та чітко виважена інвестиційна 
політика, на основі якої підприємства зможуть 
раціонально організувати виробничу діяльність та 
підвищити прибутковість. 
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PECULIAR PROPERTIES OF THE INVESTMENT ASSURANCE 
OF THE ENGINEERING ENTERPRISES IN POLTAVA REGION 

O. Maslak, Yu. Shevchuk 
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University 
vul. Pershotravneva, 20, Kremenchuk, 39600, Ukraine.  E-mail: shevayurec793@mail.ru 
Purpose. The object of the article is to determine and analyze the underlying reasons of the present peculiar 

properties to ensure the finance of the investment activity of engineering enterprises in Poltava region under dynamic 
changes and crisis effects in national economics, thus it would enable the management agents to generate the logically 
based development goals and to pursue the effective investment policy. Methodology. To succeed, the method of 
statistical analysis was used, namely, the analysis of the indexes’ dynamics and structure, trends’ definitions and their 
comparison. The present methods let us determine the character and direction of the changes having been occurred in 
Ukrainian economy as well as to compare their influence to the enterprises’ activity to prove the effectiveness of the 
investors’ potential decisions. Results. The peculiar properties of the conditions for enterprise functioning in Poltava 
region were investigated in that work. It was analyzed the causes which influenced the structure of sources for financing 
the capital investments. The correlation of the investment self-financing and the level of profitability of the engineering 
enterprises were examined. Relying on the analysis made, it was determined the conditions and perspective for the 
development of the engineering enterprises in Poltava region as well as pointed out the chief problems of their business 
that would be the following task to ensure their effective development Originality. The present article focuses on the 
analysis of the indexes resulted in insufficient financing of the investment activity of the engineering enterprises. The 
complex investigation of the sources of financing of the capital investments and their correlation with business 
profitability discloses all aspects of carrying on of the investments activity in enterprises and provides the maximum 
available information concerning their effectiveness. Practical value. Peculiar properties of capital investment analyzed 
in the present article have determined the problem points related to the engineering enterprises in Poltava region. These 
problem points are the subject to develop the practical recommendations concerning the elaboration of the investment 
strategy to be the key for the enterprises’ successful functioning in future. References 15, tables 2, pictures 3 

Key words: engineering, investments, financing, capital, crediting, analysis. 
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