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ПРОБЛЕМИ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ
ДІЯЛЬНІСТЮ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ГІРНИНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНОГО
КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ
Л. Г. Соляник, к. е. н., доцент, ДВНЗ «Національний гірничий університет», l.g.s@ua.fm
Методологія дослідження. При виконанні дослідження використано методи:
розрахунково-аналітичний, індексний, спостереження й узагальнення, порівняльного аналізу,
економіко-статистичний та інші. Методи економічної статистики застосовано для
діагностики динаміки показників: ступеню зносу і коефіцієнту оновлення основних фондів,
фондоозброєності праці, обсягу і структури капітальних інвестицій в цілому та за джерелами
фінансування на українських підприємствах та у гірничо-металургійному комплексі.
Використано графічні методи для наочного представлення досліджуваних явищ.
Результати. Встановлено, що нинішній стан гірничо-металургійного комплексу
України характеризується технологічним відставанням порівняно з розвинутими країнами
Європи та світу. Виділено найбільш значимі негативні чинники, які гальмують розвиток
підприємств вітчизняної добувної промисловості, серед яких основними є: відсутність
економічного

інтересу

власників

підвищувати

впровадження наукомістких технологій, а також

ефективність

виробництва

шляхом

домінування їхньої зацікавленості у

монополізації грошових потоків. На основі дослідження динаміки інвестицій в основний
капітал підприємств та джерел інвестування виявлено як позитивні, так і негативні наслідки
процесів приватизації, які забезпечили входження у вугільну та металургійну галузі України
великих міжнародних компаній.
Новизна. Здійснено оцінку обсягів та якості інвестування у гірничо-металургійному
комплексі України. Виявлено відсутність ефективної корпоративної стратегії розвитку, у
тому числі інвестиційної, для більшості підприємств гірничо-металургійного комплексу, яка
б базувалася на інноваціях, нових моделях управління та підвищенні ефективності. У процесі
моніторингу ефективності функціонування вітчизняних підприємств діагностовано, що
реалізація

політики

економічної

трансформації

не

завжди

підпорядковується

загальнонаціональним інтересам, а сприяє формуванню моделі економіки, яка базується
переважно на низько технологічних укладах, що відповідає інтересам вузького кола
господарюючих суб’єктів, наближених до влади.
Практична

значущість.

Окреслено

стратегічні

напрями

щодо

забезпечення

принципово нового технічного рівня розвитку підприємств гірничо-металургійного
комплексу України, основними з яких є: здійснення кардинальних інституційних
перетворень в галузі, підвищення ефективності амортизаційної політики для збільшення

внутрішнього інвестиційного потенціалу вуглевидобувних підприємств, розробка механізмів
прискореної амортизації активної частини виробничих фондів; забезпечення ефективного
використання інвестиційних ресурсів, удосконалення їх відтворювальної та технологічної
структури; проведення незалежної позавідомчої експертизи інвестиційних проектів.
Ключові слова: інвестиції в основний капітал, ступінь зносу основних засобів, джерела
фінансування.
Література
1.

Офіційний сайт Державного комітету статистики України [Електронний ресурс] / Режим доступу: : URL:
http://www.ukrstat.gov.ua/ Заголовок з екрану.
Оfitsіynyy sаyt Dеrzhаvnоgо kоmіtеtu stаtystyky Ukrayiny [Official site of Ukrainian State statistic Committee]
[Еlеktrоnnyy rеsurs] / Rеzhym dоstupu: : URL: http:// www.ukrstat.gov.ua / Zаgоlоvоk z еkranu.
2.Промисловість України у 2007–2010 рoках: стат. зб. – К. : Держкомстат України, 2011. – 307 с.
Prоmyslоvіst Ukrayiny u 2007–2010 rоkаkh [Ukrainian industry in 2007–2010 years]: stat. zb. – K. : Dеrzhkоmstat
Ukrayiny, 2011. – 307 p.
3. Амоша О. І. Проблеми вибору компетенції розвитку вугільної промисловості України / О. І. Амоша, В.
Г. Гріньов, А. Р. Вовченко // Економіка промисловості. – 2006. – № 2, С. 32–38.
Аmоshа О. І. Prоblеmy vybоru kоmpеtеntsii rоzvytku vugilnоyi prоmyslоvоstі Ukrayiny [Problems competitive
choice of Ukraine coal industry development] / О. І. Аmоshа, V. G. Grіnyov, А. R. Vоvchenkо // Еkоnоmіkа
promyslоvоstі. – 2006. – № 2, P. 32–38.
4. Бизов В. Ф. Управління якістю продукції гірничих підприємств / В. Ф. Бизов. – Вип. 8. – Кривий Ріг :
Мінерал, 2001.
Byzov V. F. Upravlіnnia yakіstiu produktsii gіrnychykh pіdpryiemstv [Quality management mining enterprises
production] / V. F. Byzоv. – Vyp. 8. – Kryvyy Rіh : Mіnеrаl, 2001.
5. Кабанов А. И. Инновационная деятельность в угольной промышленности Украины: состояние,
проблемы, пути совершенствования / А. И. Кабанов, А. Р. Вовченко, Е. С. Чуприна // Уголь Украины. –
2002. – № 1. – С. 21–27.
Kаbаnоv А. I Innovatsiоnnаya dеyatеlnоst v ugоlnоy prоmyshlеnnоsti Ukrаiny: sоstоyaniyе, problеmy, puti
sоvеrshеnstvovаniya [Innovation activity in Ukrainian coal industry: condition, problems, improvement ways] / А. I.
Kаbаnоv, А. R. Vоvchеnkо, Е. S. Chuprinа // Ugоl Ukrаiny. – 2002. – № 1. – С. 21–27.
6. Наукова та інноваційна діяльність в Україні: стат. зб. [за 2011 р.]. – К. : ДП «Інформаційно-видавничий
центр», Держкомстат України, 2012. – 305 с.
Nаukоvа tа іnnоvаtsiynа dіyalnіst v Ukrayini [Science and innovative activity in Ukraine]: stаt. zb. [zа 2011 r.]. –
K. : DP «Іnfоrmаtsіynо-vydavnychyy tsеntr», Dеrzhkоmstat Ukrayiny, 2012. – 305 p.
7. Концепція реформування вугільної галузі / Кабінет Міністрів України від 14.05.2008 р. № 737 //
Офіційний вісник України. – 2008. – № 37. Ст. 1244.
Kоntsеptsіya rеfоrmuvannya vugilnоyi gаluzі [Reformation conception of coal branch] / Kаbіnеt Mіnіstrіv
Ukrayiny vіd 14.05.2008 r. № 737 // Оfіtsiynyy vіsnyk Ukrаyiny. – 2008. – № 37. St. 1244.
8. Концепція Державної цільової науково-технічної програми розвитку та реформування гірничометалургійного комплексу України на період до 2020 р. (Проект 2010 р.) / Міністерство промислової
політики України [ Електронний ресурс.]. – Режим доступу: http: //mpe.kmu.gov.ua /
Kоntsеptsiya Dеrzhаvnoyi tsіlyovoyi naukоvо-tekhnіchnоyi prоgrаmy rоzvytku tа rеfоrmuvannia gіrnychоmеtаlurgіynogо kоmplеksu Ukrayiny nа pеrіоd dо 2020 r. [Conception of State object science-technical program of
development and reformation of mining-metallurgical complex on period up to 2020 year [(Prоеkt 2010 r.) /
Mіnіstеrstvо prоmyslоvоyї pоlіtyky Ukrаyiny [Еlеktrоnnyy rеsurs.]. – Rezhym dоstupu: http: //mpe.kmu.gov.ua /
9. Сайт огляду основних тенденцій розвитку металургійної галузі країн // [Електронний ресурс] / Режим
доступу: http//www.metaltorg.ru/analytics.
Sayt оglyadu оsnоvnykh tеndеntsiy rоzvytku mеtаlurgiynoyi gаluzі krayin [Review site of the main tendencies
countries’
metallurgical
branch
development]
//
[Еlеktrоnnyy
resurs]
/
Rеzhym
dоstupu:
http//www.metaltorg.ru/analytics.
10. Фінансова звітність ПАТ «Полтавський ГЗГ» // [Електронний ресурс] / Режим доступу: http
//www.smida.gov.ua/
Fіnansovа zvіtnіst PАT «Poltаvskyy GZG» [PAT «Poltаvskyy GZG» financial report] // [Еlektrоnnyy rеsurs] /
Rеzhym dоstupu: http //www.smida.gov.ua/

