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Анотація
У статті досліджуються особливості динаміки загального обсягу капітальних інвестицій
підприємств торгівлі України та ефективність їх здійснення. Спираючись на офіційні дані
Державної служби статистики України, проведено аналіз поточного стану капітальних інвестицій
на вказаних підприємствах за 2010-2013 рр. З цією метою в роботі здійснено порівняння темпів
зміни обсягу капітальних інвестицій торговельних підприємств України із підприємствами інших
видів економічної діяльності, досліджено динаміку обсягу капітальних інвестицій підприємств
різних видів торговельної діяльності та окремих видів капітальних інвестицій, оцінку коефіцієнтів
ефективності фінансування капітальних інвестицій. На основі проведеного аналізу надано
рекомендації щодо підвищення ефективності здійснення капітального інвестування на
підприємствах торгівлі.
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В статье исследуются особенности динамики общего объема капитальных инвестиций
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предприятиями других видов экономической деятельности и отдельных видов капитальных
инвестиций, оценку коэффициентов эффективности финансирования капитальных инвестиций.
На основе проведенного анализа даны рекомендации по повышению эффективности
осуществления капитального инвестирования на предприятиях торговли.
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із
важливими науковими чи практичними завданнями. Інвестиційна
привабливість підприємств торгівлі завжди характеризувалася високим
рівнем порівняно з іншими видами економічної діяльності. За рахунок
здійснення капітальних інвестицій (а це вкладення в розвиток необоротних
активів)
покращується
структура
майна,
відбувається
оновлення
матеріально-технічної бази підприємств даної галузі. Поряд з цим, більшість
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показників розвитку необоротних активів підприємств торгівлі України не
відповідає аналогічним показникам розвитку торгівлі зарубіжних країн.
Необоротні активи підприємств даного виду діяльності характеризуються
недостатнім технічним рівнем, що є наслідком незначної інноваційної
активності; зниженням питомої ваги нематеріальних активів, що певною
мірою свідчить про мінімальне використання сучасних інформаційних
технологій тощо. Виходячи з цього, питання оцінки поточного стану
капітальних інвестицій в торгівлі та розробки пропозицій щодо подальшого
інноваційного розвитку торговельних підприємств мають визначену
актуальність для сучасної теорії і практики господарювання.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Питання розвитку капітальних інвестицій та інвестиційної
діяльності
на
підприємствах
різних
видів
економічної
діяльності
розглядаються в роботах багатьох провідних вчених-економістів, зокрема
Р. Бірмана, І. Бланка [1], В. Бочарова, А. Волкова, Л. Гітмана, М. Джонка,
А. Ковальової [2], А. Мазаракі [3], А. Пересади, А. Поддєрьогіна [4],
Д. Старіка, А. Садекова, Й. Шумпетера та ін. Їхні публікації присвячені
розкриттю теоретичних і практичних основ організації інноваційної та
інвестиційної діяльності на підприємствах виробничої сфери. Водночас
питання оцінки поточного стану інвестування в торгівлю та розробка
пропозиції щодо його подальшого розвитку все ще залишаються недостатньо
розкритими.
Цілі статті. Метою даної статті є дослідження основних тенденцій
динаміки загального обсягу капітальних інвестицій підприємств торгівлі
України та ефективності їх здійснення.
Виклад
основного
матеріалу
дослідження
з
повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Капітальні інвестиції
відображають обсяги вкладень на придбання або створення матеріальних і
нематеріальних необоротних активів.
Дослідження динаміки загального обсягу капітальних інвестицій
торговельних підприємств спрямоване на визначення сучасного стану і
основних тенденцій їх здійснення в цілому порівняно із фінансуванням
капітальних інвестицій підприємств інших видів економічної діяльності.
В основу дослідження покладено опубліковані Державною службою
статистики України матеріали про розвиток цих інвестицій за період 20102013 років [5-7].
Аналіз розпочнемо з порівняння темпів динаміки обсягу капітальних
інвестицій торговельних підприємств із темпами динаміки аналогічного
показника по підприємствах інших видів економічної діяльності України.
Результати такого порівняння за період 2010-2013 років наведено в табл. 1.
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Наведені дані свідчать про те, що за темпами зростання загального обсягу
капітальних інвестицій торговельні підприємства не випереджали в цьому
періоді аналогічний показник по підприємствах інших видів економічної
діяльності (118,6%, проти 141,6%). В розрахунку на 1 підприємство розмір
приросту капітальних інвестицій торговельних підприємств також не
перевищував аналогічний показник по підприємствах інших видів діяльності
(118,3% проти 136,9%).
Таблиця 1
Порівняння темпів зміни обсягу капітальних інвестицій
торговельних підприємств України із підприємствами
інших видів економічної діяльності за 2010-2013 роки *
Показники

На кінець року
2010

2011

2012

2013

2013 р. в
% до
2010 р.

1. Загальна сума капітальних інвестицій підприємств України
- в цілому, млн. грн.
189060,6
259932,3
293691,9
267728,0
- в розрахунку на 1
499,1
691,9
804,8
680,7
підприємство, тис. грн.
2. Сума капітальних інвестицій торговельних підприємств України
- в цілому, млн. грн.
18867,5
24389,8
24800,7
22379,5
- в розрахунку на 1
171,3
218,5
238,9
202,7
підприємство, тис. грн.
3. Сума капітальних інвестицій підприємств інших видів економічної діяльності
- в цілому, млн. грн.
170193,1
235542,5
268891,2
245348,5
- в розрахунку на 1
633,5
892,0
1029,7
867,2
підприємство, тис. грн.
4. Питома вага капітальних
інвестицій торговельних
9,98
9,38
8,44
8,36
підприємств в загальній
сумі капітальних інвестицій
підприємств України, %

141,6
136,4
118,6
118,3
144,2
136,9

-

*Таблиця складена за даними Державної служби статистики України [6, с.68; 7].

Слід зазначити, що за абсолютним значенням капітальні інвестиції
торговельних підприємств були значно нижчими, ніж по підприємствах інших
видів діяльності, і розрив між ними постійно зростав. Так, якщо у 2010 році
середній розмір капітальних інвестицій підприємств інших видів економічної
діяльності перевищував цей показник по торговельних підприємствах у 9
разів, то у 2013 році цей розрив збільшився до 11 разів. Такий значний
розрив можна пояснити насамперед особливостями торгово-технологічного
процесу підприємств торгівлі, яким для його здійснення необхідно менше
капітальних інвестицій, ніж, скажімо, фінансових.
Звертає на себе увагу і той факт, що в періоді, який аналізується, питома
вага капітальних інвестицій торговельних підприємств у загальній їх сумі по
підприємствах України мала тенденцію до зниження – з 9,98% у 2010 році
вона скоротилась до 8,36% у 2013 році.
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Розглянемо динаміку фінансування капітальних інвестицій торговельних
підприємств України за видами торговельної діяльності, що визначено КВЕД.
Ці дані наведено в таблиці 2.
Таблиця 2
Динаміка обсягу капітальних інвестицій торговельних підприємств
України різних видів торговельної діяльності за 2010-2013 роки *
На кінець року

2013 р. в
% до
2010
2011
2012
2013
2010 р.
1. Сума капітальних інвестицій підприємств, що здійснюють оптову та роздрібну торгівлю
автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт
- в цілому, млн. грн.
1432,3
2747,6
1114,6
991,0
69,2
- в розрахунку на 1
186,0
334,8
137,0
111,9
60,1
підприємство, тис. грн.
2. Сума капітальних інвестицій підприємств оптової торгівлі
- в цілому, млн. грн.
12158,4
15068,0
17706,4
15322,3
126,0
- в розрахунку на 1
151,6
186,1
235,4
189,8
125,2
підприємство, тис. грн.
3. Сума капітальних інвестицій підприємств роздрібної торгівлі
- в цілому, млн. грн.
5276,8
6574,2
5979,7
6066,2
115,0
- в розрахунку на 1
237,3
292,7
292,5
291,1
122,7
підприємство, тис. грн.
4. Питома вага в загальній сумі капітальних інвестицій торговельних підприємств України, %
- підприємств, що здійснюють
7,6
11,3
4,5
4,4
торгівлю автомобілями
- підприємств оптової торгівлі
64,4
61,8
71,4
68,5
- підприємств роздрібної
28,0
27,0
24,1
27,1
торгівлі
Показники

*Таблиця складена за даними Державної служби статистики України за відповідні роки [6, с.68; 7].

Наведені дані свідчать про те, що позитивна динаміка розвитку
капітальних інвестицій була притаманна в періоді, що розглядається,
підприємствам оптової та роздрібної торгівлі, хоча темпи цієї динаміки були
неоднаковими. Негативними тенденціями характеризувалося й фінансування
капітальних інвестицій підприємств, що здійснюють оптову та роздрібну
торгівлю автотранспортними засобами та мотоциклами.
Найбільш високі темпи зростання суми капітальних інвестицій в цьому
періоді були притаманні підприємствам оптової торгівлі. Сума необоротних
активів цих підприємств на кінець 2013 року зросла до 15,3 у 1,3 рази.
Внаслідок цього відбулося незначне зростання їх питомої ваги в загальній
сумі капітальних інвестицій галузі – з 64,4% до 68,5%. Зростання суми
капітальних інвестицій відбулося в цьому періоді і в роздрібній торгівлі.
Натомість, скорочення обсягів капітальних інвестицій було притаманне
підприємствам,
що
здійснюють
оптову
та
роздрібну
торгівлю
автотранспортними засобами.
Варто зазначити, що за абсолютним рівнем капітальні інвестиції оптових
торговельних підприємств були значно вищими, ніж по підприємствах інших
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видів торгівлі. У 2010 році середній розмір капітальних інвестицій оптових
торговельних підприємств перевищував цей показник по роздрібних
торговельних підприємствах у 2,3 рази, а у 2013 році цей розрив
збільшився до 2,5 разів. Із підприємствами, що здійснюють торгівлю
автомобілями, цей розрив ще більший (у 2010 році – 8,5 рази, у 2013 році –
15,5 рази).
Дані цієї таблиці свідчать також про те, що найбільший рівень
забезпеченості капітальними інвестиціями демонстрували підприємства
роздрібної торгівлі (237,3 тис. грн.). І лише у 2011 році ця тенденція дещо
порушилася – найвищим цей показник був на підприємствах, що здійснюють
оптову і роздрібну торгівлю автомобілями. В розрахунку на 1 підприємство
сума капітальних інвестицій цих підприємств склала у 2011 році
334,8 тис. грн. У 2012-2013 рр. підприємства роздрібної торгівлі
характеризувалися таким рівнем забезпеченості капітальними інвестиціями –
295,2 тис. грн. та 291,1 тис. грн. відповідно.
У процесі дослідження динаміки суми окремих видів капітальних
інвестицій торговельних підприємств слід порівняти їх із аналогічними
показниками підприємств інших видів економічної діяльності. Ці дані
наведено в таблиці 3.
Як свідчать наведені дані в періоді, що аналізується, торговельні
підприємства України не випереджали підприємства України в цілому та
підприємства інших видів економічної діяльності за темпами розвитку
інвестицій в матеріальні активи. Так, приріст капітальних інвестицій в
матеріальні активи по торговельних підприємствах становив 113,3%
проти 174,8% по підприємствах інших видів діяльності. В розрахунку
на 1 підприємство спостерігалася практично така ж сама тенденція –
113,1% проти 166,0% відповідно.
За абсолютним значенням забезпеченості капітальними інвестиціями
(обсяг інвестицій на 1 підприємство) підприємства інших видів діяльності
суттєво випереджали торговельні підприємства. У 2010 році таке
перевищення становило 2,5 рази, а у 2013 році – 3,7 рази.
Варто зауважити, що переважаючі темпи розвитку в аналізованому періоді
були притаманні інвестиціям у нематеріальні активи (168,0% по
торговельних підприємствах проти 160,8% по підприємствах інших видів
економічної діяльності). Це може свідчити про те, що в аналізованому періоді
в країні торговельні підприємства здійснювали дещо активнішу політику
фінансування нематеріальних активів, ніж підприємства інших видів
економічної діяльності. Ще більш високим темпом зросла забезпеченість
торговельних підприємств капітальними інвестиціями в нематеріальні активи
порівняно з підприємствами інших видів діяльності.
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Таблиця 3
Порівняння темпів зміни обсягу основних видів капітальних
інвестицій торговельних підприємств України із підприємствами
інших видів економічної діяльності за 2010-2013 роки *
Види капітальних
інвестицій
1

На кінець року
2010

2011

2012

2013

2013 р. в
% до
2010 р.
6

2
3
4
5
І. Капітальні інвестиції в матеріальні активи
1. Загальна сума капітальних інвестицій в матеріальні активи підприємств України
- в цілому, млн. грн.
124970,7
185262,2
222268,9
207615,2
166,1
- в розрахунку на 1
329,9
493,1
609,1
527,8
160,0
підприємство, тис. грн.
2. Сума капітальних інвестицій в матеріальні активи торговельних підприємств України
- в цілому, млн. грн.
17615,1
21036,9
19448,6
19963,5
113,3
- в розрахунку на 1
159,9
188,4
187,4
180,8
113,1
підприємство, тис. грн.
3. Сума капітальних інвестицій в матеріальні активи підприємств інших видів економічної
діяльності
- в цілому, млн. грн.
107355,6
164225,3
202820,3
187651,7
174,8
- в розрахунку на 1
399,6
621,9
776,7
663,3
166,0
підприємство, тис. грн.
Питома вага капітальних
інвестицій в матеріальні
активи в загальній сумі
96,0
92,2
96,5
94,1
капітальних інвестицій
торговельних
підприємств, %
ІІ. Капітальні інвестиції в нематеріальні активи
1. Загальна сума капітальних інвестицій в нематеріальні активи підприємств України
- в цілому, млн. грн.
5793,9
7762,2
7218,3
9371,7
161,8
- в розрахунку на 1
15,3
20,7
19,8
23,8
155,8
підприємство, тис. грн.
2. Сума капітальних інвестицій в нематеріальні активи торговельних підприємств України
- в цілому, млн. грн.
743,0
1770,5
709,0
1248,2
168,0
- в розрахунку на 1
6,7
15,9
6,8
11,3
167,6
підприємство, тис. грн.
3. Сума капітальних інвестицій в нематеріальні активи підприємств інших видів економічної
діяльності
- в цілому, млн. грн.
5050,9
5991,7
6509,3
8123,5
160,8
- в розрахунку на 1
18,8
22,7
24,9
28,7
152,7
підприємство, тис. грн.
Питома вага капітальних
інвестицій в
нематеріальні активи в
4,0
7,8
3,5
5,9
загальній сумі
капітальних інвестицій
торговельних
підприємств, %

*Таблиця складена за даними Державної служби статистики України за відповідні роки [6, с.68; 7].

Але торговельні підприємства поступалися підприємствам інших видів
діяльності за абсолютним показником забезпеченості капітальними
інвестиціями в нематеріальні активи на 1 підприємство. Так, якщо у 2010 році
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середній розмір капітальних інвестицій підприємств інших видів економічної
діяльності перевищував цей показник по торговельних підприємствах у
2,8 рази, то у 2013 році цей розрив дещо скоротився – до 2,5 разів.
Визначені тенденції динаміки суми окремих видів капітальних інвестицій
торговельних підприємств призвели до деяких змін їх питомої ваги в
загальному обсязі капітальних інвестицій. Як можна побачити з таблиці 3,
частка інвестицій в матеріальні активи знизилася в аналізованому періоді з
96,0% до 94,1%. Відповідно частка інвестицій в нематеріальні активи на
початок 2014 року становила 5,9%. Максимальною частка інвестицій в
нематеріальні активи була у 2011 році і становила 7,8% від загального
обсягу капітальних інвестицій. Такі тенденції вказують на деяке пожвавлення
інноваційного розвитку торговельних підприємств.
На завершення даного дослідження здійснимо оцінку рівня ефективності
фінансування капітальних інвестицій торговельних підприємств України на
сучасному етапі. Для такої оцінки проведемо розрахунок таких основних
показників: товарообороту на 1 грн. капітальних інвестицій (віддача
капітальних інвестицій); фінансового результату до оподаткування на 1 грн.
капітальних інвестицій; коефіцієнту рентабельності капітальних інвестицій
(за чистим прибутком).
Перш за все здійснимо порівняння коефіцієнтів ефективності фінансування
капітальних інвестицій торговельних підприємств із підприємствами інших
видів економічної діяльності за 2010-2013 рр. Таке порівняння наведене в
таблиці 4.
Як можна побачити з наведених даних, товарооборот на 1 грн.
капітальних інвестицій торговельних підприємств в цілому за роки, що
розглядаються, мав тенденцію до зниження. Найбільше зниження цього
показника відбулося у посткризовий період в Україні – в 2011 та 2012 роках.
Товарооборот на 1 грн. капітальних інвестицій в ці роки становив відповідно
65,3 грн. та 65,5 грн. Таке зниження даного показника у 2011 році
зумовлене тим, що темпи нарощення капітальних інвестицій випереджали
темпи зростання товарообороту торговельних підприємств (29,3% проти
13,0%). Дана тенденція стосовно показника товарообороту на 1 грн.
інвестицій збереглася і в 2012 році завдяки стабільності обсягів реалізації та
обсягів капітальних вкладень (темпи росту даних показників становили
відповідно 1,9% та 1,7%).
Якщо порівняти динаміку цього показника на підприємствах торгівлі та
інших видів економічної діяльності, можна зробити висновок, що ці тенденції
були майже однаковими як в цілому, так і по окремих періодах. В той
же час звертає на себе увагу те, що абсолютне значення цього показника
протягом всіх аналізованих років по підприємствах торгівлі було суттєво
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(у 6,5-7,3 рази) вищим, ніж по підприємствах інших видів економічної
діяльності. Це означає, що за показником віддачі капітальних інвестицій
підприємства торгівлі суттєво випереджають підприємства інших видів
діяльності. Таку ситуацію можна пояснити тим, що підприємства інших
видів діяльності здійснюють інвестиції, які мають більший термін окупності.
Таблиця 4
Порівняння динаміки коефіцієнтів ефективності фінансування
капітальних інвестицій торговельних підприємств України
із підприємствами інших видів економічної діяльності
за 2010-13 роки *
В середньому за рік
2010
2011
2012
1. Товарооборот на 1 грн. капітальних інвестицій (віддача)
- по підприємствах України в цілому,
17,8
15,4
14,3
в тому числі:
- по торговельних підприємствах
74,7
65,3
65,5
- по підприємствах інших видів
11,5
10,2
9,6
економічної діяльності
2. Фінансовий результат до оподаткування на 1 грн. капітальних інвестицій
- по підприємствах України в цілому,
0,29
0,46
0,26
в тому числі:
- по торговельних підприємствах
0,79
0,89
0,39
- по підприємствах інших видів
0,23
0,41
0,25
економічної діяльності
3. Коефіцієнт рентабельності (збитковості) капітальних інвестицій
- по підприємствах України в цілому,
0,074
0,261
0,119
в тому числі:
- по торговельних підприємствах
0,397
0,494
0,008
- по підприємствах інших видів
0,038
0,237
0,130
економічної діяльності
Показники

2013
15,1
72,0
9,9

0,04
-0,27
0,07

-0,085
-0,592
-0,039

*Таблиця складена за даними Державної служби статистики України за відповідні роки [6, с.68, 291292, 298-299; 7].

Аналіз динамічних змін значень показника фінансового результату до
оподаткування на 1 грн. капітальних інвестицій також показав зниження
ефективності інвестування у торгівлі у зазначеному періоді. Зниження
фінансового результату на 1 грн. вкладень відбулося і по підприємствах
інших видів діяльності, щоправда, там не спостерігалася збитковість, оскільки
сальдо прибутку від операційної діяльності було додатне.
В аналізованому періоді відбулося суттєве зниження коефіцієнта
рентабельності
(збитковості)
капітальних
інвестицій
торговельних
підприємств. Так, з 0,397 у 2010 році даний показник знизився до -0,592 у
2013 році. Варто зауважити, що значення показників рентабельності
інвестицій торговельних підприємств у 2010-11 рр. суттєво перевищували
відповідні значення по підприємствах інших видів діяльності. У 2010 році таке
перевищення становило 10 разів, у 2011 році – 2 рази. Як і підприємства
торгівлі, підприємства інших видів діяльності у 2013 році мали від’ємне
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значення показника рентабельності, оскільки мали збиток у даному періоді
за підсумками здійснення фінансово-господарської діяльності.
Слід зазначити, що позитивні результати діяльності у 2013 р.
демонструвала лише сфера роздрібної торгівлі, якій завдяки стійкому
споживчому попиту вдалось забезпечити зростання товарообороту на 9,5%
порівняно з 2012 р. Проте динаміка галузі протягом року поступово слабшала
[8]. Такі негативні тенденції відбулися внаслідок того, що в цілому економіка
України продовжила занурення в рецесію, яка розпочалася з другого півріччя
2012 р. і триває до цього часу.
Виходячи з проведеного аналізу, вважаємо, що торговельним
підприємствам слід зробити акцент на інноваційній складовій інвестиційної
діяльності. Успішні інновації торговельних підприємств сприятимуть
привабленню покупців, розширенню клієнтської бази, зростанню прибутку та
зміцненню лояльності споживачів. Навпаки, без новаторських ідей
підприємство ризикує, врешті-решт, втратити конкурентну перевагу, оскільки
не зможе надати клієнтам гідної унікальної пропозиції споживчої цінності, а
основним фактором конкуренції для нього стане ціна на стандартні товари та
послуги масового попиту [9]. Найактуальнішими напрямками капітального
інвестування на підприємствах торгівлі мають стати інноваційні інвестиції в
нерухомість, технічні та технологічні інноваційні інвестиції та інформаційні
інвестиції [10].
Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок
у даному напрямку. Отже проведене дослідження показало, що
інвестиційна активність торгівлі в аналізованому періоді була в цілому
недостатньою. З огляду на це торговельним підприємствам слід зробити
акцент на активізації інвестиційно-інноваційної діяльності, яка сприятиме
збільшенню обсягів продажів, створенню сприятливого іміджу підприємства
та удосконаленню торгово-технологічного процесу завдяки впровадженню
технологічних інновацій. Перспективою подальших досліджень у даному
напрямку має стати надання практичних рекомендацій щодо підвищення
ефективності здійснення капітальних інвестицій з урахуванням їх
інноваційної спрямованості.
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НАПРЯМИ І МЕХАНІЗМИ ПІДВИЩЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО
ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
Анотація
У статті розглянуто особливості формування та розвитку інноваційного потенціалу підприємств
харчової промисловості, досліджено форми та напрями здійснення інноваційної діяльності в
галузі. Виявлено чинники, що перешкоджають розвитку інноваційного потенціалу підприємств та
запропоновано напрями його підвищення з метою забезпечення стійкого розвитку та
конкурентоспроможності на ринку. Розроблено алгоритм управління інноваційним потенціалом,
спрямований на підвищення ефективності та результативності його використання з метою
підтримки конкурентоспроможності підприємства в умовах змінного та динамічного зовнішнього
середовища. Доведено, що створення ефективного механізму управління інноваційним
потенціалом підприємств харчової промисловості дозволить приймати обґрунтовані рішення в
сфері управління на стратегічному рівні, знизить ризики інноваційної діяльності в результаті
проведення комплексної оцінки інноваційного потенціалу, підвищить ефективність використання
наявних ресурсів підприємства.

Ключові слова: інновація, інноваційна діяльність, інноваційний потенціал,
продуктові інновації, технологічні інновації, конкурентне середовище, харчова
промисловість, механізм управління інноваційним потенціалом, інноваційна стратегія,
програма інноваційного розвитку.
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НАПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМЫ ПОВЫШЕНИЯ ИННОВАЦИОННОГО
ПОТЕНЦИАЛА КОМПАНИЙ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Аннотация
В статье рассмотрены особенности формирования и развития инновационного потенциала
предприятий пищевой промышленности, исследованы формы и направления осуществления
инновационной деятельности в отрасли. Выявлены факторы, препятствующие развитию
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