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виробничих потужностей. Так, сумарна виробнича потужність ВО "Поліграфкнига" за станом 
на 1 січня 1993 р. складала 4090,8 млн.ф./в ф. 60x90 см., а на 1 січня 1998 р. -  лише 1653,0 
млн.ф./в ф. 60x90 см. КТ "Київська нотна фабрика", Харківська книжкова фабрика ім.Фрунзе 
та друкарня № 2 за цей період скоротили свої виробничі потужності майже втроє, а Головне 
підприємство та АТ "Книга" — приблизно у два рази. За нашими розрахунками, лише 25% за
гальної суми зменшення викликане вибуттям основних фондів, а решта — зміною номенклату
ри продукції. Зокрема, середня тиражність книжково-журнальної продукції скоротилась по 
об’єднанню за останні п’ять років приблизно в чотири рази. Спостерігається значне зменшен
ня тиражів і образотворчої продукції.

Наведені вище дані свідчать про те, що величина виробничої потужності та рівень її 
використання тісно пов’язані з ринковими факторами і відображають соціально-економічний 
стан країни.

Сьогодні, в умовах кризи виробництва, проблему ускладнюють застаріла технічна база і 
технологічна відсталість більшості наявних основних фондів. В Україні близько 40% основних 
виробничих фондів функціонує понад двадцять років, ще стільки ж -  від десяти до двадцяти 
років. У поліграфії частка основного технологічного обладнання, яке експлуатується в галузі 
понад десять років, становить 70—80%. Більшість устаткування морально спрацьована і не мо
же забезпечити випуск продукції необхідного рівня якості.

Але, незважаючи на гостру потребу в проведенні технічного переозброєння й рекон
струкції діючих підприємств, активізації їх інноваційної діяльності, здійснити це на практиці 
нелегко. Як свідчать дослідження, протягом останніх років спостерігається стійка негативна 
тенденція скорочення обсягів оновлення основних виробничих фондів підприємств. Так, на 
підприємствах ВО "Поліграфкнига" коефіцієнт оновлення машин і устаткування за 
1993—1997 рр. зменшився приблизно в 10 разів. Зокрема, на головному підприємстві величина 
його зменшилася з 5,7 до 0,4%. На Харківській книжковій фабриці "Глобус" за останні чотири 
роки щорічне оновлення не перевищувало 1,0%. Слід зауважити, що в 1997 р. практично не 
оновлювались основні фонди АТ "Київська книжкова фабрика", Білоцерківської книжкової 
фабрики та Харківської книжкової фабрики ім.Фрунзе.

Негативні тенденції у сфері оновлення основних виробничих фондів переважно 
пов’язані з відсутністю необхідних фінансових ресурсів. Інвестиційна політика в Україні харак
теризується швидким зменшенням абсолютного обсягу накопичення, суттєвим падінням його 
частки в національному доході, різким скороченням бюджетних асигнувань. Крім того, вади в 
амортизаційній політиці призвели до зменшення розміру амортизаційного фонду — основного 
власного джерела фінансування процесу оновлення.

В цілому причини недовикористання виробничих потужностей підприємств досить 
тісно взаємопов’язані і становлять складний комплекс причинно-наслідкових зв’язків. 
Розв’язання цього комплексу проблем з метою розвитку виробництва потребує реалізації за
ходів двох напрямків. Перший передбачає вдосконалення організації економічної системи дер
жави на основі вирішення теоретичних і прикладних питань цієї складної проблеми. Другий 
напрям заходів повинен забезпечити налагодження на рівні галузі системи управління вироб
ничим потенціалом, охоплюючи недержавні структури, і знайти реальні важелі оптимізації ви
користання наявних виробничих потужностей на рівні підприємства.

УДК 338:655

У Д О С К О Н А Л Е Н Н Я  М Е Х А Н ІЗ М У  П Р Я М О Г О  ІН О З Е М Н О Г О  
ІН В Е С Т У В А Н Н Я  В  С Т Р У К Т У Р И  В И Д А В Н И Ч О -П О Л ІГ Р А Ф ІЧ Н О Г О

К О М П Л Е К С У

1.1. Малярчук

Розглядаєт ься світ овий досвід  зд ійснення зовніш ньоеконом ічної діяльност і, аналізуєт ься стан 
прям ого інозем ного інвест ування в  економ іку У країни та підприємства видавничо-поліграф ічного ком 
плексу. Н азвано й  охарактеризовано основні напрям ки вдосконалення м еханізм у прям ого інозем ного  
інвест ування у  структури видавничо-поліграф ічного ком плексу У країни.

Рассматривается м ировой опыт проведения внеш неэконом ической деятельности, анализирует ся 
состояние прям ого иност ранного инвест ирования в  эконом ику У краины  и  предприят ия издат ельско- 
полиграф ического ком плекса. Н азвано и  охарактеризовано основны е направления усоверш енст вования 
механизма прям ого иност ранного инвест ирования в  структуры издат ельско-полиграф ического ком плекса 
Украины.
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Одним з найважливіших чинників, які визначають успішне здійснення господарської 
реформи, є докорінна перебудова зовнішньоекономічного механізму як способу забезпечення 
більш плавної інтеграції України в систему міжнародного економічного співробітництва. 
Світовий досвід здійснення зовнішньоекономічної діяльності дозволив виявити такі її форми: 
експортно-імпортне співробітництво; ліцензування; пряме іноземне інвестування; міжнарод
ний лізинг; формування (багатонаціональних корпорацій і транснаціональних компаній; ство
рення міжнародних фінансово-промислових хруп.

Найбільш поширеною формою зовнішньоекономічної діяльності в Україні є пряме іно
земне інвестування, яке передбачає створення підприємств з іноземними інвестиціями. Згідно 
з чинним законодавством, підприємством з іноземними інвестиціями вважається таке, у ста
тутному фонді якого закордонні вкладення становлять не менше 10%.

На початок 1994 року в Україні зареєстровано 1345 підприємств з іноземними  інвести
ціями з обсягом іноземних вкладень 174022 тис. доларів СІНА. Протягом чотирьох років 
кількість підприємств з іноземним капіталом зросла майже вп’ятеро і склала на початок 1998 
року 6535 з обсягом інвестицій 2053819 тис. доларів СІНА [1, № 5].

Основна маса іноземного капіталу в Україні залучається через механізм сшьного 
підприємництва. Зокрема, близько 70% підприємств з іноземними інвестиціями припадає на 
спільні. У деяких регіонах цей показник вищий. Так, на Львівщині на початок 1998 року ство
рено 719 структур з іноземною часткою в статутному капіталі. Обсяг інвестицій у створенні 
підприємств становив 72923,88 тис.доларів СІНА, з яких 77,1% вкладено у 626 спільних 
підприємств.

Пряме іноземне інвестування поширилося й  на структури видавничо-поліграфічного 
комплексу. Поліграфічна галузь Львівщини наприкінці 1997 року налічувала 11 підприємств з 
іноземними інвестиціями, серед яких 10 — спільні. Обсяг іноземного капіталу, як свідчать дані 
Львівоблстатуправління, склав 75,09 тис.доларів США, що більше ніж у два рази порівняно з 
попереднім періодом.

Ріст іноземних капіталовкладень в економіку України, безперечно, вказує на деяке 
зниження упередженості зарубіжних партнерів до нашої держави. Однак обсяги внесених іно
земних інвестицій у структури видавничо-поліграфічного комплексу, як і в інші галузі народ
ного господарства, є незначним порівняно з потрібними й прогнозованими. Тому для акти
візації припливу іноземного капіталу в економіку України, і видавничо-поліграфічного ком
плексу зокрема, необхідне вдосконалення механізму прямого іноземного інвестування, яке 
включає: лібералізацію економічного режиму та реформування тієї сфери законодавства, яка 
визначає питання іноземного інвестування; дерехуляцію економіки; прискорення приватиза
ційних процесів і розвиток фондового ринку; формування організаційного механізму залучення 
іноземних інвестицій; динамічний розвиток інфраструктурних систем.

Слід зазначити, що світовий ринок інвестицій чутливо реагує на заходи щодо лібе
ралізації та стабілізації економічних засад інвестиційної діяльності. Звідси випливає, що не
обхідною умовою для інтенсивного іноземного капіталовкладення є фінансова стабільність, яка 
б  урівноважила інфляційні процеси, динаміку валютних курсів і  стан фінансового ринку. Важ
ливим при цьому є вироблення такої законодавчої й нормативної бази, яка б регулювала весь 
комплекс вщносин між інвестором і державою. Сьогодні в Україні зовнішньоекономічну 
діяльність визначають 65 нормативно-законодавчих актів, які до того ж постійно змінюються. 
Громіздкість правової бази, її нестабільність і ряд інших негативних явищ у фінансовому сере
довищі країни призвели до того, що в 1995 році з України вилучено 14,9 млн-доларів СІЛА 
раніше ввезеного капіталу, у 1996 році -  55,4 млн.доларів США, а в 1997 році -  
133,8 млндоларів США. За рівнем політичного й економічного ризику Україна займає 135 
місце серед 178 країн світу [2, № 2]. Це вказує на необхідність урегулювання в законодавчому 
порядку страхування ризиків у період інвестиційної діяльності, створення Фонду державних 
гарантій на основі заставної системи, забезпечення умов виходу на міжнародні страхові ринки 
й активізації діяльності, яка пов’язана з приєднанням України до міжнародних конвенцій стра
хування інвестицій та захисту інвесторів [1, № б].

Удосконалення механізму прямого іноземного інвестування передбачає дерехуляцію 
економіки в означенні спрощення процедур реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності, 
отримання дозволів і ліцензій, переходу на міжнародні стандарти бухгалтерського обліку й на
рахування амортизації, вдосконалення системи взаємовідносин з органами державної влади та 
місцевого самоврядування. Основним принципом у процесі досягнення цієї мети має стати 
відмова від будь-яких спроб використання адміністративних важелів для втручання у виробни
чо-господарську діяльність підприємств з іноземними інвестиціями. Для прискорення процесів 
приватизації урядом України передбачено до кінця 1998 року перетворити більшість державних 
підприємств у відкриті акціонерні товариства, перевести їх у режим корпоративного управлін
ня і господарювання. Разом з тим планується розширити можливості становлення і розвитку 
фондового ринку, а саме створення венчурних фондів, лізингових, страхових компаній тощо.
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Формування організаційного механізму залучення іноземних інвестицій в економіку 
України пов’язане із створенням таких правових структур, які б могли надавати конкретну до
помогу іноземному інвестору. На даний час найвищою ланкою цього механізму є Консульта
ційна Рада при Президентові України з питань іноземного інвестування, яка співпрацює з Па
латою незалежних експертів при Президентові України з питань інвестицій, Центром моніто
рингу інвестиційного клімату та Українським агенством сприяння іноземним інвестиціям. Для 
уникнення бюрократичних проблем у здійсненні прямих зарубіжних капіталовкладень не
обхідним є якісне оновлення державного управління зовнішньоекономічною діяльністю.

Значною перешкодою у проведенні іноземного інвестування є низький рівень розвитку 
інфраструктурних систем (транспорту, зв’язку, . інформатики тощо). Назріла потреба у 
здійсненні програми інформатизації, яка б включала розробку системи заходів по створенню 
сприятливого інформаційного середовища в зовнішньоекономічній, інвестиційній сферах з 
перспективою інтегрування у загальну систему інформаційного забезпечення управління еко
номікою.

Таким чином, механізм вітчизняного прямого іноземного інвестування потребує знач
них перетворень. Розраховувати на ріст іноземних капіталовкладень можливо лише за умови 
створення сприятливого інвестиційного клімату з його прогнозованою й стабільною податко
вою політикою, незмінністю законодавства, надійними гарантіями захисту зарубіжних інве
стицій,

1. Welcome. 1998. № 5. С. 40; № 6. С. 26. 2, Економіст. 1998. №2. С.43.
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ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ -  ЗАПОРУКА ПОЛІПШЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 
ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР У ВПК

Н .М . Сухолитка, З .М . Холоду Ю .М . Яциишп

Розглядаються акт уальні пит ання удосконалення економ ічного аналізу господарської діяльност і 
видавничо-поліграф ічних структур в  ум овах ри н ко во ї економ іки. С ф ормульовані напрям ки економ ічного 
аналізу щ одо: о ц ін ки  попит у на  продукцію  д л я  прогнозування виробничої програм и ви п уску і  р еалізац ії 
продукції; аналізу причин  зниж ення та обгрунт ування ш ляхів поліпш ення к ін ц еви х ф інансових резуль
татів роботи; аналізу ум ов вибору товарів покупцям и (зам овцям и) та подолання ко н кур ен ц ії виробників 
аналогічної продукції;

Рассматриваются актуальные вопросы  соверш енст воваш ія эконом ического анализа хозяйст вен
н о й  деятельности издат ельско-полиграф ических структур в  условиях ры ночной эконом ики. Сф ормулиро
ваны  направления эконом ического анализа относительно: оценки спроса на продукцию  д ля  прогнозиро
вания производст венной программы  вы пуска и  реализации продукции; анализа п р и чи н  сниж ения и  
обоснования путей улучш ения конечны х ф инансовы х результатов работы; анализа усло ви й  вы бора това
р о в покупат елями (заказчикам и) и  преодоления конкуренции производит елей аналогичной продукции.

Поліпшення результатів виробничо-господарської діяльності на будь-якому рівні 
управління пов’язане з правильним розумінням змісіу і значення окремих функцій управління: 
прогнозування і планування, організація, регулювання, стимулювання, облік, контроль, аналіз.

Кожна функція формує певну управлінську діяльність і разом з тим лише їх єдність дає 
цілісну систему управління економічного підприємства.

Економічний аналіз є важливим засобом для обтрушування шляхів і темпів еко
номічного розвитку виробництва й підвищення його економічної ефективності.

В умовах становлення ринку роль економічного аналізу у підвищенні ефективності ви
робництва зростає. Це пов’язано із самостійністю прийняття рішень підприємств з питань 
формування виробничої програми випуску продукції, формування та використання трудових, 
матеріальних і Грошових ресурсів, технічного розвитку й організації виробництва, організації 
матеріально-технічного забезпечення.

Мета економічного аналізу в підприємницькій діяльності — допомагати приймати най
кращі рішення та знижувати ризик їх прийняття. При цьому аналітичні дослідження дають 
важливу інформацію, яка дозволяє визначити реальність запропонованої ідеї та шляхи її впро
вадження.

Як уже згадувалось, економічний аналіз відіграє важливу роль у компетентному прий
нятті рішень — сьогодні більше, ніж будь-коли в минулому, і швидше, ніж колись, потребує 
оновлення асортименту продукції, підвищення її конкурентоздатності; постійно розширюється
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