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ВСТУП 
 
 

Навчальна дисципліна "Інвестування" відповідно до освітньо-професійної про-грами 

є вибірковою дисципліною циклу природничо-наукової та загальноекономіч-ної 

підготовки для бакалаврів за галуззю знань 0305 " Економіка та підприємництво" і 

спрямована на вивчення теоретико-методологічних основ, практичних інструмен-тів 

оцінки ефективності інвестиційної діяльності . 
 

Мета дисципліни – оволодіння сучасними методами оцінки та прогнозування 

інвестиційного ринку; формування практичних навичок з розробки інвестиційної стратегії 

підприємства; порядку підготовки та розгляду реальних інвестиційних проектів; 

формування інвестиційного портфеля підприємства, його оцінки та опера-тивного 

управління ним. 
 

Головними завданнями дисципліни є:  
― з'ясування економічної сутності інвестицій та їх місця у системі економічних знань;   
― визначення пріоритетів інвестиційної політики держави, методів державного 

регулювання інвестиційної діяльності підприємств;   
― оволодіння методикою оцінювання та прогнозування інвестиційної привабли-вості 

підприємств;  

― формування умінь розробки стратегічних напрямків інвестиційної діяльності 

підприємства;  

― вивчення основних методів вибору оптимального інвестиційного портфеля;   
― оволодіння методичним інструментарієм оцінювання ефективності інвесту-вання в 

умовах невизначеності і ризику;  

― проведення аналізу ефективності реальних інвестиційних проектів  

― набуття навичок формування портфеля реальних інвестицій підприємства;   
― визначення особливості управління інноваційними інвестиціями підприємства   
― формування умінь та навичок розробки стратегії управління портфелем цін-них 

паперів.  
 

Предметом дисципліни "Інвестування" є закономірності інвестиційних про-цесів, 

методологія і методика оцінювання інвестиційної діяльності підприємства. 
 

Вивчення дисципліни «Інвестування» поглиблює та конкретизує знання, набу-ті 

студентами в результаті вивчення курсів «Економіка підприємства», «Макроеко-номіка», 

«Мікроекономіка», "Статистика", "Економічний аналіз" тощо. 
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Тема 1. Методологічні основи інвестування 
 

1.1 Економічна сутність інвестицій   
1.2 Класифікація інвестицій   
1.3 Фактори, що впливають на очікуваний результат прийнятого інвести-

ційного рішення   
1.4 Основні поняття інвестиційної діяльності  

 
Забезпечення стабільності функціонування підприємства, підвищення конку-

рентоспроможності його продукції, зміцнення позиції на ринку значною мірою ви-

значаються ефективністю здійснюваних ним інвестицій.  
Термін "інвестиція" походить від лат. invest, що означає "вкладати". Нині інве-стиції 

– це вкладання капіталу з метою подальшого його збільшення. Приріст капі-талу в 

результаті його інвестування є компенсацією за ризик втрат від інфляції та неодержання 

процентів від банківських вкладень капіталу.  
Джерелом приросту капіталу є одержуваний прибуток. Обидва процеси – вкладення 

капіталу та одержання прибутку – відбуваються у певному поточному ча-сі, а саме: можна 

поступово вкладати капітал, а потім одержати прибуток; паралель-но вкладати капітал й 

одержувати прибуток; вкладати капітал з інтервалами, а через деякий час одержати 

прибуток. У першому випадку прибуток буде одержано одразу після завершення 

інвестування в повному обсязі; у другому випадку прибуток мож-ливий за умови повного 

завершення процесу інвестування; у третьому випадку між періодом інвестування та 

одержанням прибутку минає певний час, що залежить від форми інвестування та 

особливостей інвестиційного проекту.  
У сучасній зарубіжній літературі термін "інвестування" часто трактується як 

придбання цінних паперів (акцій, облігацій). В Україні цей термін ідентифікується з 

терміном "капітальні вкладення". Інвестиції в цьому разі розглядаються як вкладан-ня у 

відтворення основних фондів (споруд, обладнання, транспортних засобів). Вод-ночас 

інвестиції можуть спрямовуватись на поповнення обігових коштів, придбання 

нематеріальних активів (патентів, ліцензій, ноу-хау).  
Окремі автори, визначаючи термін "інвестиції", вважають, що останні існують 

тільки у грошовій формі. Але інвестування капіталу може здійснюватися також у будь-якій 

іншій майновій формі або у формі немайнових активів (досвіду роботи, пакетів програм, 

інших форм інтелектуальної власності); сукупності технічних, тех-нологічних, 

комерційних та інших знань; виробничого досвіду; права використання землі, води, 

ресурсів, споруд, а також інших майнових прав.  
Розрізняють інвестиції валові та чисті. 

Валові інвестиції — це загальний обсяг інвестування за певний період, що 

спрямоване на нове будівництво, придбання засобів виробництва та приріст товар-но-

матеріальних засобів.  
Чисті інвестиції — це сума валових інвестицій без суми амортизаційних від-

рахувань у певному періоді.  
Динаміка чистих інвестицій характеризує економічний розвиток підприємства, 

галузі , держави. Якщо сума чистих інвестицій від'ємна , тобто обсяг валових інвес-тицій 

менший від суми амортизаційних відрахувань, це свідчить про зменшення об- 
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сягу випуску продукції. Якщо сума чистих інвестицій дорівнює нулю, це означає 

відсутність економічного зростання, а якщо сума валових інвестицій перевищує су-му 

амортизаційних відрахувань, то це означає, що економіка розвивається.  
З метою обліку, аналізу, планування і контролю використання інвестиції кла-

сифікують за певними ознаками.  
Залежно від об'єкта вкладання коштів розрізняють інвестиції реальні й фі-  

нансові.  
Реальні інвестиції — це вкладення капіталу в різні сфери діяльності й галузі 

народного господарства з метою відтворення реальних матеріальних і нематеріаль-них 

активів підприємства. Такі інвестиції часто називають виробничими інвестиція-ми, або 

капітальними вкладеннями. 

Фінансові інвестиції— це вкладення капіталу для придбання цінних паперів, що 

випускаються підприємствами або державними й місцевими органами влади з метою 

отримання прибутку у вигляді дивідендів або процентів.  
За характером участі в інвестуванні розрізняють інвестиції прямі й непрямі. Прямі 

інвестиції — це вкладення коштів в певні об'єкти інвестування безпосе-редньо інвестором 

без залучення фінансових посередників (інвестиційних компаній 

і фондів). 

Непрямі інвестиції — це вкладення індивідуальними інвесторами коштів в об'-єкти 

інвестування із залученням фінансових посередників . У цьому разі фінансові посередники 

шляхом випуску і розміщення власних цінних паперів об'єднують кош-ти індивідуальних 

інвесторів, які в подальшому використовують для здійснення ма-сштабних інвестицій. 

Отриманий від цих інвестицій дохід посередники розподіля-ють між індивідуальними 

інвесторами пропорційно до вкладених ними коштів.  
За термінами інвестування розрізняють коротко- та довгострокові інвестиції. За 

формою власності інвестиційних ресурсів розрізняють інвестиції приватні, 

державні, іноземні та спільні. 

Приватними називають інвестиції, які здійснюють громадяни та підприємства 

недержавної форми власності.  
Державними називають інвестиції, які здійснює держава в особі уряду і дер-жавних 

підприємств.  
Іноземними інвестиціями називають усі види цінностей, які вкладають інозем-ні 

інвестори в об'єкти інвестування на території України.  
Спільні інвестиції здійснюють інвестиційні фонди і компанії. Джерелом спіль-них 

інвестицій є кошти індивідуальних інвесторів, які придбали інвестиційні серти-фікати, 

випущені інвестиційними фондами та компаніями.  
За регіональною ознакою розрізняють інвестиції внутрішні та зовнішні. Внутрішні 

інвестиції — це вкладення інвесторами капіталу всередині країни, 

зовнішні — за її межами.  
Інвестиціями, які забезпечують підприємству зміцнення і розвиток його мате-

ріально-технічної бази, упровадження нових технологій виробництва, зростання по- 

тужностей, є капітальні вкладення, або виробничі інвестиції. 

Плануючи інвестиції, підприємство повинно враховувати найважливіші фак-тори, 

що можуть вплинути на очікуваний результат прийнятого інвестиційного рі- 
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шення. Ці фактори розподіляють на загальноекономічні, галузеві й такі, що виника-ють 

безпосередньо на рівні підприємства.  
До загальноекономічних факторів належать фінансово-кредитна політика уря-ду, 

рівень інфляції у країні, державне стимулювання інвестиційної діяльності під-приємств, 

грошовий обіг у країні, рівень активності іноземних інвестицій, економіч-ні зв'язки з 

іншими державами, чинне податкове законодавство тощо.  
Галузеві фактори характеризуються такими показниками , як рівень науково-

технічного розвитку галузі, енерго-, науко- та капіталомісткість виробництва, забез-

печеність трудовим потенціалом, сировинними та енергоресурсами, зв'язки з інши-ми 

галузями народного господарства, тип галузі (розвивається швидко або повіль-но), 

територіальне розташування підприємств галузі тощо.  
До факторів, що діють на рівні конкретного підприємства, належать його 

виробничий потенціал та забезпеченість виробничими ресурсами, фінансовий стан, зв'язки 

зі споживачами продукції, відносини з конкурентами тощо.  
За дією зазначеного комплексу факторів і стадії життєвого циклу, в якій пере-буває 

підприємство, його керівництво може вибрати за основу для розробки інвес-тиційної 

стратегії організації одну з таких базових стратегій:  
― виживання (це захисна стратегія, яку використовують у разі кризи економіч-ної 

діяльності підприємства);   
― стабілізації (ця стратегія спрямована на усунення нестабільності (коливання) 

обсягів продажу виробленої продукції (надання послуг, виконання робіт) і 

отримуваних доходів);   
― зростання (це найефективніша стратегія, що спрямована на досягнення стабі-льного 

збільшення обсягів продажу, прибутку, капіталу). Відповідність сфор-мованої 

інвестиційної стратегії підприємства його загальній економічній стра-тегії 

визначається вибраним критерієм (показником) ефективності вкладення капіталу. 

Таким критерієм може бути певна норма прибутку на вкладений ка-пітал, відсоткове 

збільшення частки ринку, підвищення продуктивності праці тощо.   
Законодавство України про інвестиційну діяльність спрямоване на забезпе-чення 

захисту прав, інтересів і майна суб’єктів інвестиційної діяльності незалежно від форм 

власності, а також на ефективне інвестування народного господарства України, розвитку 

міжнародного економічного співробітництва та інтеграції.  
Процес вкладання капіталу називають інвестуванням, а юридичних і фізичних осіб, 

що його здійснюють, — інвесторами.  
Інвестиціями є всі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вклада-ються в 

об’єкти підприємницької та інших видів діяльності , в результаті якої ство-рюється 

прибуток (доход) або досягається соціальний ефект.  
Такими цінностями можуть бути: 

― кошти, цільові банківські вклади, паї, акції та інші цінні папери;  

― рухоме і нерухоме майно (будинки, споруди, устаткування та інші матеріальні 

цінності);   
― майнові права, права користування землею, водою, ресурсами, будинками, 

спорудами, обладнанням;  
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― сукупність технічних, технологічних, комерційних та інших знань, оформлен-нях у 

вигляді технічної документації, навичок та виробничого досвіду, необ-хідних для 

організації того чи іншого виду виробництва, але не запатентова-  

них(ноу-хау) тощо.  
Інвестиції у відтворення основних фондів і на приріст матеріально-виробничих 

запасів здійснюються у формі капітальних вкладень.  
Інвестиційною діяльністю є сукупність практичних дій громадян, юридичних осіб і 

держави щодо реалізації інвестицій. 

Інвестиційна діяльність здійснюється на таких засадах: 

― інвестування, здійснюване громадянами, недержавними підприємствами, гос-

подарськими асоціаціями, спілками та товариствами, а також громадськими і 

релігійними організаціями, іншими юридичними особами, заснованими на ко-

лективній власності;   
― державне інвестування, здійснюване органами влади і державними управлін-ськими 

структурами за рахунок коштів бюджетів, позабюджетних фондів і по-зикових 

коштів, а також державними підприємствами і установами за рахунок власних і 

позикових коштів;   
― іноземне інвестування, здійснюване іноземними громадянами, юридичними особами 

і державами;   
― спільне інвестування, здійснюване громадянами і юридичними особами Укра-   

їни, іноземних держав.  
Інноваційна діяльність як одна з форм інвестиційної діяльності здійснюється з метою 

впровадження досягнень науково-технічного прогресу у виробництво і соціа-льну сферу. 

Вона передбачає випуск і поширення принципово нових видів техніки і технології, 

реалізацію довготермінових науково-технічних програм з великими тер-мінами окупності 

витрат, фінансування фундаментальних досліджень для здійснен-ня якісних змін у стані 

продуктивних сил, прогресивних міжгалузевих структурних зрушень.  
Важливим напрямом інноваційної діяльності є розробка і впровадження ресур-

созберігаючих технологій, які забезпечують поліпшення соціального і екологічного 

становища. 

Інвестиційна діяльність може здійснюватись за рахунок: 

― власних фінансових ресурсів інвестора (прибуток, амортизаційні відрахуван-ня, 

відшкодування збитків від аварій, стихійного лиха, грошові нагромаджен-ня і 

заощадження громадян, юридичних осіб тощо);   
― позикових фінансових коштів інвестора (облігаційні позики, банківські та бю-джетні 

кредити);   
― залучених фінансових коштів інвестора (кошти , одержані від продажу акцій, пайові 

та інші внески громадян і юридичних осіб);   
― бюджетних інвестиційних асигнувань;   
― безплатних і благодійних внесків, пожертвувань організацій, підприємств і 

громадян.   
Державне регулювання інвестиційної діяльності здійснюється з метою реалі-зації 

економічної, науково -технічної та соціальної політики. Воно визначається по-казниками 

економічного і соціального розвитку України, державними і регіональ- 
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ними програмами розвитку господарства, державними і місцевими бюджетами, пе-

редбачуваними в них обсягами державного фінансування інвестиційної діяльності.  
При цьому створюються пільгові умови для інвесторів, що здійснюють інвес-

тиційну діяльність на найважливіших для задоволення суспільних потреб напрямах, 

насамперед у соціальній сфері, технічному і технологічному вдосконаленні вироб-ництва, 

створенні нових робочих місць для громадян, які потребують соціального захисту, 

впровадженні відкриттів і винаходів, у агропромисловому комплексі, в реа-лізації програм 

ліквідації наслідків Чорнобильської аварії, у виробництві будівель-них матеріалів, в галузі 

освіти, культури, охорони навколишнього середовища і здо-ров’я. 

Державне регулювання інвестиційної діяльності передбачає управління дер-жавними 

інвестиціями, а також регулювання умов інвестиційної діяльності, конт-роль за її 

здійсненням усіма інвесторами та учасниками інвестиційної діяльності.  
Управління державними інвестиціями здійснюють державні та місцеві органи влади 

і управління. Воно включає планування, визначення умов і виконання конкре-тних дій з 

інвестування бюджетних і позабюджетних коштів. 

Регулювання умов інвестиційної діяльності здійснюється шляхом: 

― системи податків з диференціацією суб’єктів і об’єктів оподаткування, подат-кових 

ставок і пільг. Для регулювання інвестування податок на інвестиції;  

― проведення кредитної та амортизаційної політики, в тому числі прискоренням 

амортизації основних фондів. Пільги з амортизації можуть встановлюватися 

диференційовано для окремих галузей і сфер економіки, елементів основних фондів, 

видів устаткування;   
― надання фінансової допомоги у вигляді дотацій, субсидій, субвенцій, бюджет-них 

позик на розвиток окремих регіонів, галузей, виробництв;   
― державних норм та стандартів;  

― антимонопольних заходів;   
― роздержавлення і приватизації власності;   
― визначення умов користування землею, водою та іншими природними ресур-сами;   
― політики ціноутворення;   
― проведення експертизи інвестиційних проектів;   
― інших заходів.   

Рішення щодо державних інвестицій приймаються на основі прогнозів еконо-

мічного і соціального розвитку країни, схем розвитку і розміщення продуктивних сил, 

цільових науково-технічних і комплексних програм і техніко-економічних об-ґрунтувань, 

що визначаються доцільністю цих інвестицій.  
Проекти цільових комплексних державних програм розробляються в порядку , який 

визначає Кабінет Міністрів України за участю зацікавлених державних органів і 

громадських організацій. Верховна Рада України затверджує їх у складі основних напрямів 

економічного і соціального розвитку країни.  
Верховна Рада України затверджує у складі основних напрямів економічного і 

соціального розвитку обсяги державних інвестицій, здійснюваних за рахунок дер-жавного 

бюджету. 
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Однією з форм державних інвестицій є державне замовлення на виконання ро-біт у 

капітальному будівництві. 

Державне замовлення розміщується, як правило, на конкурсній основі з ураху-

ванням економічної вигідності цих замовлень для підприємств і організацій. 

Об’єкти державного замовлення приймаються в експлуатацію у порядку, що 

визначається Кабінетом Міністрів України.  
Державні, міждержавні та регіональні інвестиційні проекти і програми , що ре-

алізуються за рахунок бюджетних та позабюджетних коштів, підлягають обов’язковій 

державній експертизі.  
Інвестиції за рахунок інших джерел підлягають державній експертизі у питан-нях 

додержання екологічних і санітарно-гігієнічних вимог. Державна експертиза ін-вестицій 

здійснюється у порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України.  
Місцеві органи влади у межах своїх повноважень регулюють інвестиційну дія-

льність на своїй території, в тому числі узгоджуючи питання створення виробничих і 

соціальних об’єктів, використання природних ресурсів суб’єктами інвестиційної 

діяльності.  
Вартість продукції, робіт і послуг у процесі інвестиційної діяльності визнача-ють за 

вільними цінами і тарифами, в тому числі за підсумками конкурсів (торгів), а у випадках, 

передбачених законодавчими актами, — за державними фіксованими та регульованими 

цінами і тарифами.  
Ціни у будівництві визначаються з використанням державних кошторисних норм і 

рекомендованих цін.  
Держава гарантує стабільність умов здійснення інвестиційної діяльності, до-

держання прав і законних інтересів її суб’єктів.  
Умови договорів, укладених між суб’єктами інвестиційної діяльності, зберіга-ють 

свою чинність на весь термін дії цих договорів і у випадках, коли після їх укла-дення 

законодавством встановлено умови, що погіршують становище суб’єктів або обмежують 

їхні права, якщо вони не дійшли згоди про зміну умов договору.  
Державні органи та їхні посадові особи не мають права втручатися в діяльність 

суб’єктів інвестиційної діяльності, крім випадків, коли таке втручання допускається 

чинним законодавством і здійснюється в межах компетенції цих органів і посадових осіб.  
Ніхто не має права обмежувати права інвесторів у виборі об’єктів інвестуван-ня, за 

винятком випадків, передбачених законодавством.  
У разі прийняття державними або іншими органами актів, що порушують пра-ва 

інвесторів та учасників інвестиційної діяльності, збитки, завдані суб’єктами інве-стиційної 

діяльності, підлягають відшкодуванню у повному обсязі цими органами. Спори про 

відшкодування збитків вирішує суд або арбітражний суд відповідно до їхньої компетенції.  
Держава гарантує захист інвестицій незалежно від власності, а також інозем-них 

інвестицій. Захист інвестицій забезпечується законодавством України, а також договорами 

з іноземними державами. Інвесторам , у тому числі іноземним, забезпе-чується 

рівноправний режим, що включає застосування заходів дискримінаційного характеру, які 

могли б перешкодити управлінню інвестиціями, їх використанню та 
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ліквідації, а також передбачаються умови і порядок вивезення цінностей і результа-тів 

інвестицій.  
Інвестиції не можуть бути безплатно націоналізовані, реквізовані. Такі заходи 

можуть застосовуватися лише на основі законодавчих актів України з відшкодуван-ням 

інвестору в повному обсязі збитків, заподіяних у зв’язку з припиненням інвес-тиційної 

діяльності. Порядок відшкодування збитків інвестору визначається законо-давчими 

актами.  
Внесені або придбані інвестором цільові банківські вклади, акції та інші цінні 

папери, платежі за набуте майно або за орендні права у разі вилучення відповідно до 

законодавчих актів України відшкодовуються інвесторами, за винятком сум викори-станих 

або втрачених за їхньою участю.  
Спори, що виникають в результаті здійснення інвестиційної діяльності, роз-

глядаються відповідно судом, арбітражним або третейським.  
При недодержанні договірних зобов’язань суб’єкти інвестиційної діяльності несуть 

майнову та іншу відповідальність, передбачену законодавством України і укладеними 

договорами.  
Сплата штрафів і неустойок за порушення умов договорів, а також відшкоду-вання 

завданих збитків не звільнює винну сторону від виконання зобов’язань, якщо інше не 

передбачено законом або договором.  
Інвестиційна діяльність може бути зупинена чи припинена за рішенням інвес-торів 

(при цьому вони відшкодовують збитки учасникам інвестиційної діяльності) або 

уповноваженого державного органу. 
 
 

Контрольні питання 
 

1. Економічна сутність інвестицій.   
2. Класифікація інвестицій за ознаками: характер участі у інвестуванні; термін дії; 

форма власності.   
3. Характеристика капіталовкладень.   
4. Засади здійснення інвестиційної діяльності.  
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Тема 2. Суб’єкти й об’єкти інвестиційної діяльності 
 

2.1 Об’єкти інвестиційної діяльності   
2.2 Суб’єкти інвестиційної діяльності  

 
Об’єктом інвестиційної діяльності може бути будь-яке майно, в тому числі 

основні фонди і оборотні кошти в усіх галузях та сферах , цінні папери, цільові гро-шові 

вклади, науково-технічна продукція, інтелектуальні цінності, інші об’єкти вла-сності, а 

також майнові права.  
Забороняється інвестування в об’єкти, створення і використання яких не від-повідає 

вимогам санітарно-гігієнічних, радіаційних, екологічних, архітектурних та інших норм, 

встановлених законодавством України, а також порушує права та інте-реси громадян, 

юридичних осіб і держави, що охороняються законом.  
Важливу роль в інвестиційній діяльності відіграють основні суб’єкти та функ-

ціональні учасники, які здійснюють і впливають на цю діяльність та її результати 

(рис.2.1). 

 

 
  

 

 
 

 

 
 

Рисунок 2.1 – Суб’єкти інвестиційної діяльності та її функціональні учасники 
 

Суб’єктами (інвесторами і учасниками) інверсійної діяльності можуть бути 

громадяни і юридичні особи України та іноземних держав.  
Інвестори — суб’єкти інверсійної діяльності, які приймають рішення про вкладення 

власних, позикових і залучених майнових та інтелектуальних цінностей в об’єкти 

інвестування.  
Інвестори можуть виступати в ролі вкладників, кредиторів, покупців, а також 

виконувати функції будь-якого учасника інверсійної діяльності.  
Учасниками інверсійної діяльності в Україні можуть бути:  

― органи, уповноважені управляти державним та муніципальним майном; 
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― організації та підприємства, підприємницькі об’єднання, громадські організа-ції та 

інші юридичні особи всіх форм власності;   
― міжнародні організації, іноземні юридичні особи;   
― фізичні особи – громадяни України, інших держав.   

Інверсійна діяльність суб’єктів України за її межами регулюється законодавст-вом 

іноземної держави, на території якої ця діяльність здійснюється, відповідними договорами 

України.  
Усі суб’єкти інверсійної діяльності незалежно від форм власності та господа-

рювання мають однакові права щодо здійснення інверсійної діяльності, якщо інше не 

передбачено законодавчими актами України.  
Інвестор самостійно визначає цілі, напрями, види і обсяги інвестицій, залучає для 

їхньої реалізації на договірній основі будь-яких учасників інверсійної діяльнос-ті, у тому 

числі через організацію конкурсів і торгів.  
За рішення інвестора права володіння, користування і розпорядження інвести-ціями, 

а також результатами їх здійснення можуть бути передані іншим громадянам і юридичним 

особам у порядку встановленому законодавством. Взаємовідносини при такому 

передаванні прав регулюються ними самостійно на основі договорів.  
Для інвестування може бути залучені фінансові кошти вигляді кредитів, випу-ску в 

установленому законодавством порядку цінних паперів і позик.  
Майно інвестора може бути використане для забезпечення його зобов’язань. У 

заставу приймається тільки майно, яке перебуває у власності позичальника або на-лежить 

йому на правах повного господарського розпорядження, якщо інше не пе-редбачено 

законодавчими актами України. Заставне майно при порушенні заставних зобов’язань 

може бути реалізоване відповідно до чинного законодавства.  
Інвестор має право володіти, користуватися і розпоряджатися об’єктами і ре-

зультатами інвестицій, включаючи реінвестиції та торгові операції на території України, 

відповідно до іі законодавчих актів.  
Для державних підприємств, що виступають інвесторами за межами України, та 

яким відкрито іпотечний кредит, встановлюється гарантія за цими інвестиціями з боку 

держави.  
Інвестор має право на придбання необхідного йому майна у громадян і юриди-чних 

осіб безпосередньо або через посередників за цінами і на умовах , що визнача-ються за 

домовленістю сторін, якщо це не суперечить законодавству України, без обмежень за 

обсягом і номенклатурою.  
Інвестор згідно з законодавством України зобов’язаний: 

― подати фінансовим органам декларацію про обсяги і джерела здійснюваних ними 

інвестицій;  

― одержати необхідний дозвіл або згоду відповідних державних органів і спеці-альних 

служб на капітальне будівництво;  

― отримати висновок експертизи інвестиційних проектів щодо додержання техноло-   
гічних, санітарно-гігієнічних, радіаційних, екологічних та архітектурних вимог. 

Суб’єкти інвестиційної діяльності зобов’язані:  
― додержувати державних норм і стандартів, порядок встановлення яких визна-

чається законодавством України;   
― подавати в установленому порядку бухгалтерську і статистичну звітність;  
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― виконувати вимоги державних органів і посадових осіб, що пред’являються в межах 

їхньої компетенції;   
― не допускати недобросовісної конкуренції, виконувати вимоги антимонополь-   

ного регулювання. 

Для виконання спеціальних видів робіт, які потребують відповідної атестації 

виконавця, учасники інвестиційної діяльності зобов’язані отримати ліцензію. Пере-лік 

таких робіт та порядок їх ліцензування встановлює Кабінет Міністрів України.  
Основним правовим документом, який регулює взаємовідносини між суб’єктами 

інвестиційної діяльності, є договір (угода).  
Укладання договорів, вибір партнерів, визначення зобов’язань, будь-яких ін-ших 

умов господарських взаємовідносин, що не суперечать законодавству України, є виключно 

компетенцією суб’єктів інвестиційної діяльності.  
Державні органи та посадові особи мають право втручатись у регулювання до-

говірних відносин між суб’єктами інвестиційної діяльності в межах установленої за-

конодавством компетенції.  
Інвестор(и) — сторона(и), що вкладає інвестиції в проект. Якщо інвестор та за-

мовник не одна й та сама особа, то інвесторами звичайно виступають банки, інвести-ційні 

фонди та інші організації. Інвестори вступають у ділові відносини із замовником 

контролюють виконання контрактів і здійснюють розрахунки з іншими сторонами по мірі 

виконання проекту. Інвестори є повноправними партнерами проекту та співвлас-никами 

всього майна, яке залучається за рахунок їх інвестицій, доки їм не буде повер-нуто всі 

кошти, отримані по контракту із замовником чи за кредитною угодою.  
Під інституційними учасниками інвестиційної діяльності слід розуміти систему 

інститутів (господарських, комерційних та інших), яка здійснює свій вплив на розвиток 

ринку капіталу. В Україні — це підприємства, організації, господарські товариства, 

фінансово-кредитні установи та їх об'єднання. Виробничо-господарські суб'єкти 

інвестиційного процесу можуть здійснювати інвестиції в будь-яких фор-мах: фінансовій, 

реальній чи інтелектуальній. Водночас згідно з законодавством України, вони можуть бути 

співвласниками підприємств з іноземними інвестиціями  
Слід розглянути деякі з інститутів, які найбільш важливі з погляду акумулю-вання 

коштів і розвитку ринку інвестування. Серед них — акціонерні товариства, що були 

утворені під час акціонування виробництва.  
У країнах з розвинутою ринковою економікою більшість акціонерних това-риств 

створюється в інвестиційній сфері, де перебуває в обігу фінансовий капітал (портфельні 

інвестиції). В нашій країні створення таких господарських товариств — це , по суті, є 

номенклатурною приватизацією, коли колишні міністерства, відомства та інші установи 

перетворюють державну власність в акціонерний капітал, намага-ючись перетворитися в 

холдингові компанії. При створенні закритих акціонерних товариств на підприємствах 

колективної власності використовується лише форма акціонерного товариства, оскільки 

акції, які не беруть участі в біржових торгах, не мають обігу на інвестиційному ринку, не 

підлягають вільній купівлі-продажі — це вже не акції, а зовсім інші документи, що лише 

засвідчують про пайовий вклад (майнові сертифікати).  
Інші господарські товариства не беруть такої активної участі в інвестиційному 

механізмі України, їх можна вважати такими учасниками лише умовно. 
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Законодавство України передбачає в процесі реформування економіки створення 

різних виробничо-господарських об'єднань (корпорацій) у вигляді холдингових компа-ній, 

концернів, фінансово-промислових груп та інших об'єднань. Корпорації створю-ються 

насамперед з метою кооперування виробничо-фінансової діяльності. 
 

Компанія, яка володіє контрольними пакетами акцій інших компаній з метою здій-

снення контролю і управління ними — називається холдинговою компанією. Існує два 

види холдингів. Перший вид — чистий холдинг, при якому голова компанії виконує лише 

функції управління і контролю за діяльністю дочірніх фірм. У другому випадку голова 

компанії, окрім функції управління та контролю, займається також підприємни-цькою 

діяльністю як самостійно, так і спільно з дочірніми підприємствами.  
Фінансово-промислова група (багатогалузевий промислово-банківський тор-говий 

концерн ) — це велике об'єднання підприємств, банків, торгових домів, які ор-ганізаційно 

та юридичне є самостійними.  
На відміну від холдингу фінансова група не має головної фірми, яка спеціалі-зується 

на управлінні. Фінансово-промислові групи забезпечують вільний обіг капі-талу серед 

різних галузей, що дозволяє здійснювати спільні інвестиції у найбільш перспективні галузі 

промисловості чи інші види діяльності.  
У кожній країні з ринковою економікою існує поширена мережа фінансових, 

інвестиційних та кредитних інститутів, які є об'єктами інвестиційної діяльності. До них 

слід віднести комерційні банки, інвестиційні фонди і компанії, страхові компа-нії, пенсійні 

фонди.   
Кредитні спілки створюються з метою залучення особистих заощаджень гро-мадян 

для взаємного кредитування. Засновниками — фізичними особами, яких по-винно бути не 

менше п'ятдесяти, створюється кредитна спілка, яка діє на основі до-говору засновників та 

статуту, погодженого з Національним банком України.  

Кредитна спілка, згідно із статутом, надає позики своїм членам, зокрема, під заставу 

майна, приймає від них внески та розподіляє за внесками доходи, виступає поручителем 

виконання членами спілки своїх зобов'язань перед третіми особами, видає позики іншим 

кредитним спілкам. Члени таких спілок під незначні відсотки отримують позику, 

використовуючи її, як правило, як інвестиції.   
У країнах з ринковою економікою пенсійні фонди створюються державними і 

приватними фірмами, корпораціями та підприємствами для виплачування пенсій і 

допомоги робітникам та службовцям. В останні роки ці заклади відіграють все бі-льшу 

роль в інвестиційній діяльності, залучаючи значні кошти та інвестуючи їх пе-реважно в 

акції приватних компаній.   
Лізингові компанії здійснюють довгострокову оренду виробничих споруд, 

транспортних засобів, обладнання. Компанія купує обладнання чи іншу техніку і надає її 

інвестору на кілька років на умовах кредиту. По закінченні строку лізингу майно може 

бути викуплене інвесторами за залишковою вартістю.  

Небанківські і банківські фінансово-кредитні заклади можуть об'єднуватися в 

корпорації та консорціуми, залучаючи таким чином величезний інвестиційний капі-тал і 

здійснюючи спільну інвестиційну діяльність.  

Функціональні учасники інвестиційного процесу  
Найбільш поширеними функціональними учасниками інвестиційного процесу 

вважаються: 
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Фірми-ріелтери — це фірми-посередники по торгівлі нерухомістю. Ріелтери 

працюють на комісійній основі за договорами з продавцями нерухомості. Плата за послуги 

фірми в більшості випадків коливається від 3 до 10 відсотків від суми угоди залежно від 

складності об'єкта та кон'юнктури ринку нерухомості. Законодавством багатьох країн не 

передбачається обмеження розміру комісійних, тому максимальні відсотки у деяких 

випадках можуть бути значно вищими. Як правило, у договорах з власником нерухомості 

передбачаються строки реалізації об'єкта, в Україні ж попит на нерухомість не вивчений, а 

тому строки її реалізації встановити важко. Ріелтери намагаються укласти з клієнтами 

ексклюзивні договори на продаж нерухомості, щоб комісійні не отримала конкуруюча 

фірма. В Україні створено Асоціацію ріелтерів, функції якої поки що зводяться до 

методичної організації сертифікатних курсів для своїх членів, участі ріелтерів у процесі 

приватизації, реалізації не тільки житла, але й промислових та інших об'єктів.  
Різноманітне коло послуг інвестору надають інжиніринго-консалтингові фі-  

рми. 

Інжиніринго-консалтингові фірми — це такі фірми, які розробляють на до-  
говірній основі різного роду документацію: інформаційну, науково-технічну, проек-тно-

кошторисну тощо. Вони накопичують банки даних про умови розміщення тих чи інших 

об'єктів на галузевих, територіальних та міжрегіональних рівнях конкуре-нції, нормативи, 

технічні умови здійснення будівельно-монтажних робіт, про регіо-нальні рівні цін на 

інвестиційні товари, публікують цю інформацію в періодичних довідниках. Інжинірингова 

фірма на замовлення окремого інвестора дає техніко-економічне обґрунтування проекту, 

розробляє бізнес-план, може здійснювати су-проводження (моніторинг) проекту, 

авторський та технічний нагляд за його вико-нанням . Будівельно-монтажні роботи ведуть 

широко-спеціалізовані будівельні фір-ми, які виконують увесь комплекс робіт за 

інвестиційним проектом і здають інвес-тору готовий проект (об'єкт). На ринку пропонують 

свої послуги також порівняно невеликі фірми , які спеціалізуються на окремих видах 

ремонтно-будівельних та мо-нтажних робіт.  
Фірма девелопер — юридична особа, яка бере на себе функції управління та 

відповідальності за повну реалізацію інвестиційного капіталу. Така фірма зазвичай 

здійснює самостійно пошук найбільш оптимального місця вкладання коштів інвес-тора, 

розробку проекту, його фінансування, реалізацію, введення в експлуатацію, вона може 

стати компаньйоном інвестора. Як правило, за свої послуги девелопер отримує від 5 до 10 

відсотків від загальної суми інвестицій. У договорі з девелопе-ром також передбачаються 

умови, згідно з якими інвестор може відмовитись від проекту, а фірма-девелопер стає його 

власником і відшкодовує інвестору збитки та нестримані прибутки.  
Індивідуальні вкладники чи споживачі. Індивідуальні особи — це фізичні особи, які 

спроможні в процесі ринкової взаємодії користуватися правами та вико-нувати 

зобов'язання (стосовно надання Інвестиційного капіталу, його використання та виконання 

зобов'язань у цьому аспекті). Індивідуальні вкладники намагаються отримати дохід від 

інвестицій з найменшим ризиком (це можуть бути інвестиції в підприємства, фірми, цінні 

папери тощо) Окремі особи, що виступають споживача-ми, намагаються використати 

позичений капітал із максимальною користю для себе, 
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створюючи таким чином умови для максимального задоволення потреб постачаль-ників 

інвестиційного капіталу. При цьому інвестори (постачальники) вкладають ко-шти, 

враховуючи безпечність, дохідність, зростання та ліквідність вкладів. Тому ос-новним 

завданням суб'єктів інвестиційної діяльності треба вважати правильне оці-нювання 

співвідношення ризикованості проектів і очікуваної їх прибутковості. 

 

Контрольні питання 
 

1. Основні суб’єкти інвестиційної діяльності та їх характеристика.   
2. Комерційні банки України та інвестиційна діяльність.   
3. Функціональні учасники інвестиційної діяльності.  

4. Створення та функціонування кредитних спілок в Україні.  
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Тема 3. Фінансові інвестиції 
 

3.1 Загальна характеристика фінансових інвестицій   
3.2 Види цінних паперів, їх характеристика та призначення   
3.3 Основні операції з цінними паперами   
3.4 Ринок фінансових ресурсів і цінних паперів   
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3.1 Загальна характеристика фінансових інвестицій 
 

Фінансові інвестиції підприємства нерозривно пов'язані з функціонуванням 

фінансового ринку, основне завдання якого — акумулювання та ефективне розмі-щення 

заощаджень у галузях економіки.  
До основних напрямків фінансових інвестицій підприємства належать вкладен-  

ня коштів: 

― у статутні капітали спільних підприємств;  

― у цінні папери ринку капіталів; •   
― на грошовому ринку.   

Вкладення коштів у статутні капітали спільних підприємств дає змогу 

підприємству зміцнити господарські зв'язки з постачальниками сировини і матеріа-лів (при 

участі в їх статутному капіталі), розвинути власну виробничу інфраструк-туру, розширити 

збут продукції, проникнути на інші регіональні ринки тощо.  
Вкладення капіталу підприємства в цінні папери ринку капіталів найпо-  

ширеніші у практиці фінансових інвестицій. 

Цінні папери ринку капіталів розподіляють за групами:  
― корпоративні — підтверджують право власності держателя цінних паперів (прості, 

або звичайні, та привілейовані акції);   
― боргові — підтверджують право кредитора на отримання від боржника певної суми 

боргу (довготермінові векселі, облігації);   
― похідні — інші інструменти фінансового ринку (опціони, ф'ючерси, конверто-вані 

облігації і конвертовані привілейовані акції).   
Вкладення коштів підприємства на грошовому ринку має місце при їх роз-  

міщенні на банківських депозитних рахунках. Мета такого розміщення тимчасово вільних 

коштів підприємства — отримання додаткового прибутку, який у подаль-шому може 

спрямовуватись для інвестиційних потреб.  
Оцінювання ефективності здійснення фінансових інвестицій базується на тих же 

принципах, що й оцінювання ефективності реальних інвестицій. Однак при цьо-му 

необхідно враховувати певні відмінності. 

1. У грошових потоках від фінансових інвестицій відсутні амортизаційні від-

рахування. Тому в основі обчислення грошових потоків від таких інвестицій розгля-

даються суми періодично сплачуваних по них процентів (для внесків до статутних 

капіталів інших підприємств; для вкладів на депозитних рахунках у банках; для об-лігацій 

та інших боргових цінних паперів) і дивідендів (за придбаними акціями ін-ших 

підприємств). 
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2. Фінансові активи (цінні папери) можуть бути продані на ринку за ціною, що 

склалась на них на момент продажу. Отже, до грошових потоків від фінансових ін-

вестицій повинна включатись також вартість їх можливої реалізації після завершен-ня 

терміну володіння інвесторами ними. Для боргових цінних паперів ця вартість фіксована 

(вона є основною сумою боргу), а для корпоративних — вартість реаліза-ції визначають за 

їх поточною курсовою ціною,   
3. Норма прибутку від таких інвестицій визначається рівнем ризику фінансо-вого 

інструменту. Інвестиціям у фінансові активи з незначним рівнем ризику влас-тива 

невисока норма прибутку. До таких активів належать цінні папери, які випус-кає держава 

(облігації, державні казначейські зобов'язання тощо), їх вважають на-дійними цінними 

паперами. Інвесторів, які схиляються переважно до таких інвести-цій, називають 

консервативними.  

Цінні папери, що приносять більшу норму прибутку, мають вищий ступінь ри-зику. 

Якщо інвестор формує свій портфель інвестицій переважно з таких фінансових 

інструментів, його вважається агресивним.   
Ефективність вкладення коштів у фінансовий актив можна оцінити, визначив-ши 

його реальну вартість.   
Реальну вартість фінансового інструменту визначають за формулою  

 

Р 

= 

п 

ГП 

× 

1 , (3.1)  

∑ 

    

(1+ 

r)t 

   

 t =1     

де ГП — очікуваний грошовий потік за період користування фінансовим активом; r — 

очікувана норма прибутку фінансового активу (у вигляді десяткового дробу); п — 

кількість періодів формування грошових потоків під час користування фі-  
нансовим активом.  

Оцінюючи реальну вартість різних фінансових інструментів, необхідно врахо-
вувати особливості формування їх грошових потоків. 
 
3.2. Види цінних паперів, їх характеристика та призначення 
 
Розвиток інвестицій постійно потребує мобілізації й розподілу фінансових ко- 

 

Цінні папери — це грошові документи, що засвідчують право володіння гро-  
шима, визначають відносини між особою, яка їх випустила, та їх власником . Крім того, 

вони передбачають можливість виплати доходу у вигляді дивідендів або відсо-тків, а 

також передавання грошових та інших прав, що випливають з цих докумен-тів, іншим 

особам.  
Відповідно до законів України можуть випускатися такі види цінних паперів: акції, 

облігації, казначейські зобов'язання, ощадні сертифікати, векселі тощо. 

Акція — це цінний папір без встановленого строку обігу, який засвідчує пайо-ву 

участь у статутному фонді акціонерного товариства, підтверджує членство в ак-

ціонерному товаристві та право на участь в управлінні ним, дає його власникові право 

одержувати частину прибутку у вигляді дивідендів, а також брати участь у розподілі майна 

в разі ліквідації акціонерного товариства. 

Реальну оцінку акцій визначають з урахуванням їх виду. Розрізняють акції 

привілейовані та звичайні (прості). 
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За привілейованими акціями сплачують фіксовані дивіденди. Оскільки за акці-ями не 

існує терміну погашення, їх реальну вартість визначають за формулою: 

Рп.а. = 

Д 

+ 

Д 

+ 

Д 

+... + 

Д  , (3.2)  

(1 +d 

)1 (1+ d )2 (1+d )3 (1+ d )∞    

де Д — постійний дивіденд;  
d— ставка дисконту ( у вигляді десяткового дробу). 

Останню формулу можна спростити:  

Р = 

Д 

. (3.3) 

 

  

п.а.  d    
Визначаючи реальну вартість звичайних (простих) акцій , слід ураховувати, що 

дивіденди на такі акції не гарантуються. Дивідендна політика кожного акціонерного 

товариства залежить від розміру його прибутків, стратегічних цілей розвитку. Диві-денди, 

які сплачуються за певний рік , можуть бути вищі або нижчі від дивідендів, сплачених за 

попередній період. Крім того, за окремі роки дивіденди взагалі можуть не виплачуватись.  
На ціну звичайних акцій здебільшого впливають три фактори: річні дивіденди, темпи 

приросту дивідендів і ставка дисконту. Реальну вартість звичайних акцій з постійними 

дивідендами визначають за формулою: 

Рп.а. = 

Д 

+ 

Д 

+ 

  Д 

+... + 

Д , (3.4)  

(1+ d 

)1 

(1+ d 

)2  

(1+ d 

)3 

(1+ d 

)∞    

або       

Д 

      

   Р 

п.а. 

=  ,    (3.5)  

      d        
де Д — постійний річний дивіденд;  

d — необхідна ставка доходу, яка залежить від ризикованості саме цих акцій. Якщо 

дивіденди за акціями зростають щорічно високими темпами, реальну ва-  
ртість таких звичайних акцій визначають за формулою 

Рз.а. = 

До ×(1 + g) , (3.6)  

d − g    

або 

Рз.а. = 

Д1  , (3.7)  

d − g    
де До — останній сплачений за акціями дивіденд , гр. од.; Д1 

— сподіваний дивіденд на акцію через рік;  
d — необхідна ставка доходу (у вигляді десяткового дробу); g — 

темпи приросту дивідендів (у вигляді десяткового дробу). 

У разі нерівномірного зростання дивідендів за акціями для визначення їх реа-льної 

вартості необхідно розрахувати майбутні дивіденди окремо за кожний період, а потім за 

допомогою дисконтної ставки визначити їх реальні вартості та додати отримані 

результати. 

Дохід від здійснених вкладень капіталу як у цінні папери, так і в інші фі-нансові 

інструменти визначають як різницю між реальною вартістю фінансового 
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активу і початковими інвестиціями в такі активи. Якщо реальна вартість пере-вищує 

початкові інвестиції, підприємство отримає прибуток, що означає ефек-тивність вкладення 

його коштів. Ефективність (або дохідність) інвестицій ви-значатиметься діленням 

отриманого від здійснених інвестицій доходу на вели-чину інвестованих коштів.  
Облігації засвідчують внесення їх власником коштів і підтверджують зобов'я-зання 

відшкодувати йому номінальну вартість цих цінних паперів у передбачений строк з 

виплатою відсотків (якщо інше не передбачено умовами випуску).  
Облігація — це борговий цінний папір, який підтверджує право його власника на 

отримання через певний проміжок часу суми основного боргу, наданого особі, що 

випустила цю облігацію (емітенту), і доходів від неї у вигляді процентів. Харак-

теристиками облігації є її номінальна вартість (визначає або основну суму боргу, або 

вартість, за якою вона гаситься); річна процентна або дисконтна ставка з обліга-ції; 

проценти , що нараховуються за нею; очікувана норма прибутковості за облігаці-єю; 

кількість періодів виплат процентів до терміну її погашення.  
Реальну вартість облігації, за якою періодично сплачуються відсотки, визна-чають 

так:  

Р = 

п 

( 

П 

+ 

Н 

, (3.8) 

 

∑ 

 

(1+ r)п 

  

обл  t =1   (1+ d )t   

де п — термін, через який гаситься облігація, років; П — сума процентів, що сплачується 

за облігацією кожний період, що обчислю-  
ється формулою (3.9);  

r — річна ставка процента, що сплачується за облігацією (у вигляді десяткового дробу); 

Н — номінальна вартість облігації;  
d — дисконтна ставка, що враховує інфляцію, ризик і непевність, пов’язані з фак-тором 

часу (у вигляді десяткового дробу);  
t — кількість періоди» виплати процентів.  

П=r×Н. (3.9)  
Казначейські зобов'язання – це цінні папери на пред'явника, які розповсюджу-ються 

виключно на добровільних засадах серед населення, засвідчують внесення їх вла-сником 

коштів до бюджету і дають право на одержання встановленого доходу.  
Ощадний сертифікат – це письмове свідоцтво банку про депонування кош-тів, яке 

засвідчує право вкладника одержувати після встановленого строку депозит і відсотки за 

ним.  
Вексель – це цінний папір, який засвідчує безумовне грошове зобов'язання ве-

кселедавця сплатити після настання строку визначену суму ] грошей власнику век-селя 

(векселеутримувачу).  
3.3 Основні операції з цінними паперами 

 
Облік акцій власної емісії.  
Акціонерне товариство випускає акції в розмірі його статутного фонду. Під час 

реєстрації товариства в його засновницьких документах (установчій угоді, ста- 
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туті) мають бути визначені загальна сума статутного фонду, кількість акцій (простих чи 

іменних), їх номінальна вартість.  
Додатковий випуск акцій чи збільшення їх номінальної вартості може відбути-ся 

тільки після повної сплати раніше випущених акцій і внесення відповідних допо-внень у 

засновницькі документи. 

На суму зареєстрованого статутного фонду в бухгалтерському обліку робиться такий 

запис: 

Дт. рах. 75 "Розрахунки з учасниками"; 

Кт. рах. 85 "Статутний фонд". 

Оплату викуплених акцій акціонери можуть здійснювати як у грошовій, так і в будь-

якій іншій формі. Порядок запису такий:  
Дт. 50 "Каса", 51 "Розрахунковий рахунок", 52 "Валютний рахунок" – на суму 

внесених коштів;  
Дт. 01 "Основні засоби", 04 "Нематеріальні активи", 05 "Матеріали", 41 "Това-ри" – 

на вартість внесених цінностей;  
Кт. рах. 75 "Розрахунки з учасниками" – на суму, що відповідає номінальній вартості 

акцій;  
Кт. рах. 88, субрахунок "Емісійний дохід" – на суму перевищення продажної 

(курсової) вартості акцій над номінальною.  
Якщо акції реалізуються за ціною нижче номінальної вартості, різниця спису-ється 

за рахунок раніше створеного емісійного доходу або відноситься на зменшен-ня 

залишкового прибутку товариства. Акціонерне товариство може викуповувати в акціонерів 

акції власної емісії з метою їх подальшого продажу або анулювання. Для обліку 

викуплених акцій використовується рахунок 56 "Грошові документи ", субра-хунок 

"Власні акції, викуплені в акціонерів". У момент придбання акцій цей рахунок дебетується 

в кореспонденції з кредитом рахунків 50 "Каса", 51 "Розрахунковий ра-хунок".  
Подальша реалізація викуплених акцій відображується в обліку за дебетом ра-хунків 

коштів і кредитом рахунку 56 "Грошові документи", субрахунку "Власні ак-ції, викуплені в 

акціонерів". 

У разі анулювання викуплених акціонерним товариством акцій має бути зме-ншений 

його статутний фонд з відповідним внесенням змін у засновницькі докуме-нти. На суму 

акцій, що підлягають анулюванню, дебетується рахунок 85 "Статутний фонд" і 

кредитується рахунок 56, субрахунок "Власні акції, викуплені в акціонерів".  
Якщо під час купівлі-продажу курсова вартість акцій не відповідає номіналь-ній, 

різниця відноситься в дебет або кредит рахунку 88, субрахунку "Емісійний до-хід". 

Дебетується цей субрахунок тоді, коли акцію продано за ціною нижче номіналу або 

придбано за ціною вище номіналу.  
Записи у кредиті субрахунку "Емісійний дохід" здійснюють у разі продажу ак-ції за 

ціною вище номінальної вартості або викупу акцій власної емісії за цінами, нижчими від 

номінальних.  
На суму нарахованих акціонерам дивідендів дебетується рахунок 81 "Викори-стання 

прибутку" та кредитуються такі рахунки:  
рах.70 "Витрати на оплату праці", якщо акціонери є працівниками цього під-

приємства; 
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рах.75 "Розрахунки з учасниками", якщо акціонери є засновниками господар-ського 

товариства;  
рах.76 "Розрахунки з різними дебіторами та кредиторами" в інших випадках. 

Дивіденди нараховуються та виплачуються за підсумками роботи за рік. Від- 

повідно до Закону України " Про оподаткування прибутку підприємств" у разі ви-плати 

дивідендів товариство повинне сплатити в бюджет податок на дивіденди в розмірі 30 % 

нарахованої суми, що в обліку відображується в дебеті рахунку 68 "Розрахунки з 

бюджетом" і кредиті рахунку 51 "Розрахунковий рахунок". У наступ-ному звітному періоді 

ця сума зараховується до оплати податку на прибуток, який нараховується в обліку за 

дебетом рахунку 81 "Використання прибутку" і кредитом рахунку 68 "Розрахунки з 

бюджетом". 

Облік облігацій власної емісії 
Підприємства й організації з метою залучення додаткових інвестицій можуть 

випускати облігації для відкритого продажу. Рішення про їх випуск приймається 

емітентом і оформлюється протоколом. Акціонерні товариства можуть випускати облігації 

на суму понад 25 % розміру статутного фонду тільки після повної сплати всіх випущених 

акцій.  
Облік залучених коштів, одержаних у результаті випуску облігацій підприємс-тва, 

ведеться на рахунку 95 "Інші позикові кошти", до якого відкриваються два суб-рахунки: 

1. "Короткострокові позикові кошти" – строком до одного року.   
2. "Довгострокові позикові кошти" – строком понад один рік.   
У разі одержання коштів від продажу облігацій дебетуються рахунки 50 "Ка-са", 51 

"Розрахунковий рахунок" і кредитується рахунок 95.   
У разі погашення облігацій на суму виплачених коштів робляться зворотні за-писи 

за дебетом рахунку 95 і кредитом рахунків 50, 51. Відсотки за облігаціями на-раховуються 

за рахунок чистого прибутку за дебетом рахунку 81 "Використання прибутку" та кредитом 

рахунку 70 "Витрати на оплату праці".   
З уведенням у дію з 1 липня 1997 р. нової редакції Закону України "Про опо-

даткування прибутку підприємств" кошти, одержані від розповсюдження цінних па-перів з 

обмеженим строком дії, у тому числі й від продажу облігацій, вважаються валовим 

доходом. У свою чергу кошти, сплачені у зв'язку з придбанням таких цін-них паперів, 

відносять до валових витрат.   
Такий порядок оподаткування операцій з цінними паперами недостатньо вре-

гульований. Згідно із Законом кошти, одержані від продажу облігацій, мають бути 

включені до валових доходів і оподатковані за ставкою 30 %, тоді як у валові витра-ти 

вони будуть включені під час викупу облігацій власної емісії. Такий порядок 

оподаткування цінних паперів знижує їх інвестиційні властивості. На нашу думку, випуск 

облігацій має явно виражений кредитний варіант інвестування і не повинен 

оподатковуватися.   
Облік операцій з цінними паперами невласної емісії  
Для обліку цінних паперів, придбаних у сторонніх організацій, внесків у ста-   

тутні фонди інших підприємств, розміщення коштів на депозитних вкладах у банку та 

інших форм зовнішнього інвестування використовуються рахунок 58 "Фінансові 

вкладення". Ці вкладення можуть бути довго- та короткостроковими. Довгострокові 
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вкладення обліковуються на окремому субрахунку й відображаються в І розділі ак-тиву 

балансу у складі довгострокових активів . Короткострокові вкладення входять до складу 

швидколіквідних оборотних засобів (III розділ активу балансу). У момент придбання таких 

цінних паперів, здійснення інших фінансових вкладень рахунок 58 дебетується з кредиту 

різних рахунків:  
50, 51, 52 — у разі оплати цінних паперів коштами, розміщення в банку депо-зитних 

вкладень;  
01, 04, 05, 41 — у разі внесення у статутні фонди інших підприємств майна у вигляді 

основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей. 

Передавання майна у статутні фонди не вважається реалізацією і не оподатко-

вується.  
Одержані дивіденди за зроблені вкладення хоча й відображуються в обліку у складі 

балансового прибутку (Дт. рах. 50, 51, Кт. рах. 80), проте виключаються з оподаткованого 

прибутку через те, що в емітента цінних паперів вони нараховані з уже оподаткованого 

прибутку. Відсотки банківських депозитів вважаються валовим доходом і 

оподатковуються на загальних підставах.  
У разі повернення фінансових вкладень рахунок 58 кредитується в кореспон-денції з 

дебетом таких рахунків:   
50, 51, 52 — на суму одержаних коштів; 01, 05, 

41 — на вартість поверненого майна.   
Облік формування статутного капіталу при акціонуванні приватизованого під-

приємства  

У разі створення акціонерного товариства на базі державного (комунального) 

підприємства необхідно сформувати статутний фонд, під який проводиться емісія акцій у 

відповідній кількості та відповідної номінальної вартості.  

На основі проведеної інвентаризації активів складається акт оцінки майна за його 

балансовою вартістю. Основні засоби (у тому числі одержані в довгострокову оренду з 

правом викупу) оцінюються за відновною вартістю, тобто з урахуванням їх індексації 

згідно з відповідними постановами уряду. Останнім часом в Україні чо-тири рази 

проводилась індексація основних засобів: на 01.05.92; 01.08.93; 01.01.95 і 01.04.96. 

Повністю зношені основні засоби, які на момент приватизації перебувають   
у роботі, можуть бути оцінені державною комісією; зношення дооцінених об'єктів має 

бути зменшене на суму дооцінки.   
Виявлені під час інвентаризації нестачі чи лишки матеріальних цінностей ма-ють 

бути списані на фінансові результати або за рахунок інших джерел.  

Після завершення інвентаризації і на основі акта оцінки майна складається за-

ключний (передатний) баланс. У ньому мають бути враховані заключні операції, що 

пов'язані зі списанням збитків минулого та поточного років, проведена реформація 

прибутку звітного року, враховані попередні індексації та дооцінки вартості основ-них 

засобів.   
На випадок продажу підприємства, що приватизується, через аукціон чи за кон-

курсом можуть виникнути розбіжності між купівельною ціною та оціночною вартістю 

майнового комплексу. Якщо купівельна ціна перевищує оціночну вартість, їх різниця 

(гудвіл) ураховується в дебеті рахунку 04 "Нематеріальні активи" на субрахунку "Різ-ниця 

між купівельною та оціночною вартістю майна" і включається до статутного фо-  
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нду приватизованого підприємства. До 1995р. цю різницю протягом 10 років можна було 

списувати на витрати виробництва. З уведенням у дію Закону України "Про опо-

даткування прибутку підприємств" це забороняється. На нашу думку, це питання слід 

врегулювати так, щоб приватизоване підприємство протягом певного періоду (напри-клад, 

10 років) мало можливість відамортизувати зазначений гудвіл.  
У момент приватизації та акціонування державних підприємств в обліку вико-

ристовуються такі нові рахунки та субрахунки: 

― рахунок 65, субрахунок "Розрахунки з органом приватизації", на якому облі-

ковується заборгованість перед Фондом державного чи комунального майна за 

несплачену частку вартості майна;   
― рахунок 85, субрахунок 1 "Визначений статутний фонд" — для обліку акцій, які 

належать органу приватизації;   
― субрахунок 2 "Оплачений статутний фонд" — для обліку акцій, викуплених 

трудовим колективом;   
― рахунок 88, субрахунок "Кошти, що надійшли від продажу акцій працівникам 

підприємства" — для обліку акумульованих коштів, що надійшли від продажу акцій 

працівникам і будуть спрямовані на створення статутного фонду акціо-  

нерного товариства. 

Основні бухгалтерські проведення , що складаються у процесі при-га акціону-вання 

державних підприємств, наведено в табл. 3.1.  
Таблиця 3.1 – Типові кореспонденції рахунків під час формування статутного фонду у 

процесі акціонування приватизованого підприємства 
 

№ 

Зміст операції 

Бухгалтерський запис Сума, тис.  

з/п дебет кредит ум. од. 

 

  

1 Списання непокритих збитків минулих років за ра- 81,88 98 21  

 хунок прибутку, фондів поточного року     

2 Покриття збитків поточного року за рахунок прибу- 87, 88, 98 80 -  

 тків, фондів минулих років     

3 Індексація основних засобів та капітальних вкла-     

 день:     

 первісної вартості 01,33 88 321  

 зношення 88 02 152  

4 Дооцінка повністю зношених об'єктів основних засо- 85 02 -13  

 бів під час проведення інвентаризації     

5 Формування визначеного(згідно з актом оцінки     

 майна) статутного фонду на суму:     

 статутного фонду державного підприємства 85 85/1 126  

 амортизаційного фонду 86 85/1 9  

 фондів економічного стимулювання та спецприз- 87, 88, 96 85/1 267  

 начення цільових коштів залишків фінансування     

 капітальних вкладень 93 85/1 19  

 зменшення статутного фонду на вартість об'єктів 85/1 88 28  

 соціально-культурного призначення з особливим     

 режимом приватизації     
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№ 

  

Зміст операції 

Бухгалтерський запис Сума, тис. 
 

   

з/п 

    

ум. од. 

 

  

дебет кредит 

 

    

  зменшення статутного фонду на суму використа- 85/1 82 20  

  них позичкових коштів     

  різниця між оціночною і курсовою вартістю об'єк- 04 85/1 45  

  та приватизації в разі продажу через аукціон чи за     

  конкурсом      

6  Відображення кредиторської заборгованості перед 85/1 65 418  

  органом приватизації     

7  Нагромадження та використання коштів, призначе-     

  них для викупу об'єктів приватизації:     

  зарахування вартості зданих приватизаційних 65 73 350  

  майнових і компенсаційних сертифікатів для пога-     

  шення заборгованості перед органом приватизації     

  оплата коштів 50,51 73 68  

  здача (перерахування) коштів на спецрахунок у 55 50,51 68  

  банку      

  перерахування коштів для погашення заборгова- 65 55 68  

  ності перед органом приватизації     

8  Формування статутного фонду акціонерного това-     

  риства за рахунок коштів, що надійшли від продажу     

  майна:      

  нагромадження коштів, що надійшли від про- 73 88 418  

  дажу акцій працівникам підприємства     

  сума статутного фонду акціонерного товариства 88 85/2 418  
 

3.4 Ринок фінансових ресурсів і цінних паперів 
 

Розвиток інвестицій в економіці постійно потребує мобілізації, розподілу і пе-

рерозподілу фінансових коштів.  
В економіці, що функціонує ефективно, цей процес здійснюється на ринку фі-

нансових ресурсів.  
Ринок фінансових ресурсів — це загальне позначення ринків, де виявляються попит і 

пропозиція на різноманітні платіжні кошти. Структуру фінансових ресурсів схематично 

ілюструє рис. 3.1.  
Як бачимо, ринок фінансових ресурсів інтегрує кредитний і валютний ринки, а також 

ринок інструментів власності. Ринок інструментів власності та ринок інструмен-тів позики, 

що є частиною кредитного ринку, відомі як ринок цінних паперів.  
Кредитний ринок — це загальне позначення ринків, де існують пропозиція і попит 

на різноманітні платіжні кошти. Кредит буквально означає користування пев-ною сумою 

грошей протягом певного строку.  
Кредитний ринок є механізмом, за допомогою якого встановлюються відносини між 

юридичними особами (підприємствами), які потребують фінансових коштів для свого 

розвитку, та організаціями і громадянами, які їх можуть надати (позичити) на пе-вних 

умовах. Він є також одним з головних фінансових джерел для розвитку капіталь-ного 

будівництва. До головних функцій ринку фінансових ресурсів належать:  
― об'єднання дрібних грошових заощаджень населення, державних підрозділів, 



приватного бізнесу, іноземних інвесторів і створення великих грошових фондів;  
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Рисунок 3.1 – Структура ринку фінансових ресурсів 
 

― трансформація коштів до позичкового капіталу, що забезпечує зовнішні дже-рела 

фінансування капітальних вкладень сфери матеріального виробництва національної 

економіки;   
― надання позик державним органам і населенню для вирішення найважливіших 

завдань, наприклад покриття бюджетного дефіциту, фінансування житлового і 

промислового будівництва тощо.   
Таким чином, кредитний ринок дає можливість здійснювати нагромадження, рух, 

розподіл і перерозподіл позикового капіталу для капітального будівництва. 

Водночас кредитний ринок — це синтез ринку різноманітних платіжних кош-тів. У 

країнах з розвиненою ринковою економікою кредитні угоди підтримуються, по-перше, 

кредитними інститутами (комерційними банками або іншими закладами), що беруть 

позики і дають гроші в борг, і, по-друге, інвестиційними або аналогічни-ми організаціями, 

що забезпечують випуск і рух різноманітних боргових зобов'я-зань, які реалізуються на 

ринку цінних паперів. Таким чином, кредитний ринок по-  
діляється на два ринки: грошових ресурсів (готівка грошей) і боргових зобов'язань  
(інструментів позики).  

Валютний ринок — це механізм, за допомогою якого встановлюються право-ві та 

економічні відносини між споживачами і продавцями валют. Попит на інозем-ну валюту 

пов'язаний із залежністю національної економіки від імпорту і зумовле-ний її 

конвертованістю (конвертованість — це гарантована можливість грошової одиниці вільно 

обмінюватися на інші валюти ). За цілковитої конвертованості націо-нальної валюти будь-

яка юридична і фізична особа може вільно брати участь у зов-нішньоторговельній 



діяльності, вільно продавати, купувати і обмінювати національ-ну валюту на іноземну за 

певним курсом без будь-яких обмежень або прямого втру-чання держави. Що нижчий 

рівень конвертованості національної валюти, то біль-шою мірою валютний ринок 

піддається державному регулюванню (зокрема, встано-вленню фіксованого курсу 

національної валюти до інших валют).  
Як відзначалося, ринок цінних паперів об'єднує частину кредитного ринку (ринок 

інструментів позики, або боргових зобов'язань) і повністю ринок інструмен- 
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тів власності. Інакше кажучи, цей ринок охоплює операції з випуску й обігу інстру-ментів 

позики, інструментів власності, а також їх гібридів і похідних. До інструмен-тів позики 

належать передусім облігації, векселі, ощадні сертифікати; до інструмен-тів власності – усі 

види акцій; до гібридних інструментів — цінні папери, що мають ознаки як облігацій, так і 

акцій (наприклад, привілейовані акції та конвертовані об-лігації); до похідних інструментів 

– варанти1, опціони2, ф'ючерси3 та інші аналогічні цінні папери. Отже, ринок інструментів 

позики як елемент кредитного ринку пра-цює з позиковим капіталом, тоді як ринок 

інструментів власності — з власним капі-талом, тобто з частками (паями) власників у 

капіталі компанії.  
Наведений на рис. 3.1 схематичний зріз ринку фінансових ресурсів характери-зує 

його агреговану структуру. Кожна зі складових може бути сегментована на дета-льніші 

елементи.  
Ринок цінних паперів, що формується в Україні, охоплює випуск і обіг акцій, об-

лігацій державних (центральних і місцевих) позик і позик підприємств, державних каз-

начейських зобов'язань, ощадних сертифікатів і векселів, приватизаційних паперів. 

Окрім перелічених видів цінних паперів, які за економічною природою є "фік-

тивним капіталом першого порядку", у практиці фондової торгівлі широко викорис-

товуються також похідні цінні папери ("фіктивний капітал другого і третього поряд-ку") — 

депозитні розписки, варанти, сертифікати інвестиційних фондів і компаній, опціони і 

ф'ючерси. Зазначимо, що згідно з Указом Президента України інвестиційні сертифікати 

належать до цінних паперів.  
3.5 Вибір об'єктів інвестування та джерела інформації про об'єкти інвестування 
 

Первинний ринок цінних паперів — це ринок перших і повторних емісій цінних 

паперів, на якому здійснюється їх початкове розміщення серед інвесторів. В Україні 

поступовий процес його становлення почався у зв ’язку з акціонуванням державних 

підприємств. Крім того, на ринку з’явилися акції корпорацій, створених на основі 

приватного капіталу.  
Доходи інвестора можуть бути забезпечені не тільки за рахунок дивідендів, а й за 

рахунок підвищення ринкової ціни акції на момент її продажу порівняно з момен-том 

придбання. У цьому разі загальний дохід інвестора формується як різниця між виручкою 

від продажу і затратами при купівлі плюс дивіденди. Якщо ви бажаєте більш-менш 

застрахувати своє заощадження від інфляції або ваша мета — швидко "заробити" гроші, 

наступним запитанням, що потребує відповіді, буде таке: акції яких компаній купувати? 

Для цього треба навчитися класифікувати акції за ступенем очікуваного ризи-ку і 

розміром дохідності. Майбутні прибутки компанії залежать від компетентності її 

менеджерів і галузі національної економіки, де вона функціонує. Світова практика 
 
 
1 Варант (від англ.warrant – повноваження) – цінний папір, що надає його володарю право 
на по-купку інших цінних паперів за їх пільговою ціною при їх первісним розміщенні.   

2 Опціон (від лат. optio – вибір, передбачення ) – право купувати нові цінні папери емітента 
на за-здалегідь визначених умовах   

3 Ф'ючерс (від англ. futures – угода, що заключна заздалегідь) – угоди на фондовій біржі на 
термі-ни, пов’язані з наданням обумовлених в контракті цінних паперів у встановлений 
час за ціною, що зафіксована в контракті.  

 
28 



засвідчує, що найдохіднішими є акції телефонних корпорацій, корпорацій водо-, га-зо- та 

електропостачання, а також інших комунальних підприємств. Це пояснюється тим, що такі 

корпорації потрібні завжди, працюють стабільно і мають джерела до-ходів, то добре 

прогнозуються . Однак в умовах України найближчим часом такі підприємства, цілком 

імовірно, не будуть приватизуватися, їх акціонування -у май-бутньому.  
Досить ефективним у розвинених країнах вважається вкладення коштів у ком-панії, 

доходи і прибуток яких вищі за середній рівень, але сума виплат за дивіденда-ми відносно 

невелика (до 35 % прибутку). Така дивідендна політика свідчить про те, що підприємство 

працює на перспективу, прагне фінансувати наукові та інші дослі-дження, думає про 

розширення масштабів виробництва і ринку збуту.  
Якщо ви визначилися, у яку галузь зробити вкладення, на наступному етапі слід 

вибрати конкретну компанію виходячи з оцінки її фінансового стану, прибутко-вості 

продукції, динаміки затрат на виробництво, перспективності попиту. Це пови-нен робити 

кожний інвестор. Як це здійснити? На підставі якої інформації можна прийняти таке 

рішення?  
Водночас емітент (підприємство, чиї акції випущено) заінтересований у залу-ченні 

коштів потенційних інвесторів для здійснення програми розвитку виробницт-ва. Ще під 

час першої емісії, коли акції тільки з'явилися на ринку, він має перекона-ти майбутніх 

акціонерів у привабливості вкладення коштів саме в це підприємство,  
у надійності вкладень і фірми. Як це зробити? Де взяти таку інформацію?   

І інвестор, і емітент можуть вирішити ці проблеми на основі аналізу даних фі-

нансової звітності, вимоги до якої досить жорстко законодавчо визначені в усіх кра-їнах з 

розвиненим фондовим ринком. Зокрема, у Звіті концепцій фінансової звітнос-ті США 

зазначається, що фінансова звітність має відповідати таким вимогам:  

― давати інформацію, яка була б корисною нинішнім і потенційним вкладникам та 

підприємствам для прийняття рішень про інвестиції і кредити. Звіти мають бути 

складені у формі, доступній для розуміння не тільки спеціалістам у галузі 

бухгалтерського обліку, а й усім, хто прагне розібратися в економічному ста-новищі 

підприємства;   
― давати інформацію, яка допомогла б нинішнім і потенційним інвесторам, а та-кож 

кредиторам скласти думку про суму, термін і ризик при вкладеннях у фі-рму;   
― давати інформацію, яка б допомагала оцінити частку власного (акціонерного) 

капіталу, можливий курс акцій, стабільність фірми в перспективі.  

Цим вимогам також відповідають дані балансу, звіту про прибуток, звіту про рух 

грошових коштів і звіту про акціонерний капітал. Необхідна для підготовки та-ких звітів 

інформація у наведеній нижче формі, прийнятній для аналізу, повною мі-рою міститься в 

різноманітних документах звітності вітчизняних підприємств. За-вдання фінансистів і 

бухгалтерів підприємства — виконати цю важливу роботу, що потребує терпіння, 

кваліфікації та розуміння мети розвитку компанії. Питання про те, як це робити , потребує 

спеціального розгляду. Однак наголосимо, що його суть не в агрегуванні якихось даних, а 

у підготовці інформації , на основі якої приймають рішення кредитори та інвестори, тобто 

ті, хто дасть гроші на розвиток. 
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Як відомо, баланс підприємства розкриває зміст трьох найважливіших катего-  
рій: активів, зобов 'язань продавця, власного (акціонерного) капіталу. Зобов'язання 

продавця (позичені кошти) та власний (акціонерний) капітал характеризують джере-ла 

грошових коштів і відображаються в пасивах балансу. Напрями використання цих коштів 

формують активи балансу. Основне балансове рівняння пов'язує ці еле-менти так: 
 

Активи = Зобов’язання (позичені кошти) + Власний (акціонерний) капітал 

     
 
 

Використання  =   Джерела коштів 

ресурсів        

       

     

Кошти, вкладені у під- = Кошти кредиторів + 

Кошти власників 

(акціонерів) 

приємство       

        

 
В основі розміщення статей активів балансу лежить критерій ліквідності : від більш 

до менш ліквідних (як, наприклад, у США) або, навпаки, менш до більш лік-відних (як у 

країнах Західної Європи). Прийнята Україні структура балансу ближча до європейської. 

Однак зміст статей і порядок їх формування істотно відрізняються від вимог (що 

забезпечують досягнення основної мети), сформульованих у Звіті концепцій фінансової 

звітності США і прийнятих на Заході. Тому перед емітентами, заінтересованими в 

інвесторі, перед інвесторами, які серйозно становляться до вкла-дення власних коштів, а 

також перед фінансовими посередниками , які надають по-слуги і першим, і другим, постає 

проблема трансформації існуючої в Україні звітно-сті до форми, зручної для аналізу. 
 
 

Контрольні питання 
 

1. Як класифікуються цінні папери згідно із законодавством України?   
2. Охарактеризуйте особливості ринку фінансових ресурсів і цінних паперів.   
3. Які бувають ризики в інвестуванні?   
4. Як вибирають об'єкти інвестування?  

5. Яку інформацію про фінансовий стан об'єктів використовують інвестори?  
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Тема 4. Інвестиції у засоби виробництва (реальні інвестиції) 
 

Реальні інвестиції, на відміну від фінансових, повністю спрямовуються на збі-

льшення реального капіталу, тобто в основні фонди і на приріст матеріально-виробничих 

запасів, а також у нематеріальні активи (рисунок 4.1.).  
Термін «реальні інвестиції» застосовується в міжнародній практиці економіч-ного 

аналізу і, зокрема, у системі національних рахунків ООН. 
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Рисунок 4.1 – Структура реальних інвестицій 
 

Реальні інвестиції класифікують за різними ознаками, відповідно до яких їхня 

структура розглядається як галузева, технологічна, відтворювальна, територіальна, а також 

за формами власності.  
Капітальні вкладення – це частина інвестицій, спрямована на просте і розши-рене 

відтворення основних засобів виробничого і невиробничого призначення, на створення 

нових, реконструкцію і розвиток наявних основних засобів виробництва, включаючи 

об’єкти соціальної інфраструктури підприємства  
До капіталовкладень входять витрати на будівництво, реконструкцію, розши-рення, 



технічне переозброєння і підтримку потужностей діючих підприємств, а та-кож на 

придбання обладнання, транспортних засобів та інших об'єктів основних за-собів 

виробничого і невиробничого призначення.  
З метою планування, обліку і контролю капітальні вкладення класифікують за 

такими ознаками: відтворювальною, технологічною структурою, призначенням, га- 
 
 
 
31 



лузевою належністю, способом виконання робіт, джерелами фінансування, формами 

власності.  
Відтворювальна структура реальних інвестицій — це їх розподіл на: нове бу-

дівництво, розширення виробництва, реконструкцію виробництва, переобладнання діючих 

цехів виробництв, технічне переобладнання виробництва.  
Відтворювальна структура капітальних вкладень відображує співвідно-  

шення довготермінових витрат підприємства на нове будівництво, розширення, ре-

конструкцію, технічне переозброєння і підтримку потужностей діючих підприємств. 

До нового будівництва належить спорудження на нових майданчиках об'єктів 

основного, допоміжного і невиробничого призначення новостворюваних підпри-ємств, а 

також філіалів і окремих виробництв, які здійснюються з метою створення нової 

виробничої потужності і які після введення в експлуатацію перебуватимуть на 

самостійному балансі.  
Розширення діючих підприємств передбачає будівництво додаткових вироб-ництв на 

діючому підприємстві, а також будівництво нових і розширення існуючих окремих 

виробничих цехів та об'єктів основних фондів на території діючих підпри-ємств і 

прилеглих до них площах. Розширенням є також будівництво філій і вироб-ництв, які після 

введення в експлуатацію не перебуватимуть на самостійному балан-сі.  
Під реконструкцією діючих підприємств розуміють перебудову існуючих це-хів і 

об'єктів основних фондів, що пов'язано з удосконаленням виробництва і підви-щенням 

його техніко-економічного рівня на основі досягнень науки і техніки.  
Технічне переозброєння діючих підприємств — це комплекс заходів з підви-  

щення техніко -економічного рівня окремих виробництв, цехів і дільниць на основі 

впровадження передової техніки та технології, механізації та автоматизації вироб-ництва, 

модернізації і заміни застарілого й фізично зношеного устаткування на нове, більш 

продуктивніше.  
Підтримання потужностей діючого підприємства передбачає виконання ро-  

біт, пов'язаних з відновленням основних фондів, що вибувають у процесі виробни-чої 

діяльності.  
За технологічною структурою капіталовкладення поділяють на витрати, по-в'язані 

з будівельними, монтажними роботами, придбанням усіх видів устаткування, інструменту 

та інвентарю, іншими капітальними роботами та послугами. Технологі-чна структура 

інвестицій має першочергове значення для підвищення ефективності суспільного 

виробництва.  
До будівельних належать роботи , пов'язані із спорудженням, перебудовою, 

розширенням і відновленням існуючих будівель та споруд або їх окремих частин і роботи з 

монтажу збірних залізобетонних, металевих, дерев 'яних та інших будівель-них 

конструкцій, що входять до складу будівель і споруд, а також спеціальні (елект-

ромонтажні, сантехнічні, меліоративні тощо) та інші роботи, пов'язані з будівницт-вом 

будівель і споруд.  
Монтажними називають роботи, пов'язані із збиранням і встановленням тех-

нологічного, енергетичного , підйомно -транспортного та іншого устаткування, що може 

експлуатуватись лише після його встановлення на фундамент. 
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До витрат на обладнання, інструмент, інвентар входить вартість технологі-  
чного , енергетичного, підйомно-транспортного та інших видів устаткування (верс-татів, 

пресів, двигунів, генераторів, насосів тощо), транспортних засобів, технологі-чно 

пов'язаних з процесом виробництва (борошно- та панелевозів, електрокарів то-що), 

обладнання для лабораторій, майстерень, дослідницьких установок тощо, виро-бничого 

інструменту та інвентарю, у тому числі малоцінного і швидкозношуваного, яке 

включається до кошторисів на будівництво як перший комплект для підпри-ємств і 

об'єктів, що будуються.  
До інших капітальних робіт і витрат включають проектно-вишукувальні ро-боти, 

що здійснюються за рахунок капіталовкладень, а також витрати на утримання дирекції 

підприємств , що будуються, витрати, пов'язані з формуванням штату пра-цівників, інші 

роботи і витрати, передбачені в кошторисі будівництва.  
За призначенням капітальні вкладення розподіляються на такі, що спрямовані для 

виробничого і невиробничого використання.  
До капіталовкладень виробничого призначення включають вкладення капіталу  

в об'єкти, які після завершення їх будівництва функціонуватимуть у сфері матеріа-льного 

та нематеріального виробництва: промисловості, сільському господарстві, будівництві, на 

транспорті, зв'язку тощо.   
До капіталовкладень невиробничого призначення належать вкладення капіталу   

в об'єкти житлового та комунального господарства, установи охорони здоров'я, фі-зичної 

культури, соціального забезпечення, освіти тощо.   
Галузева структура реальних інвестицій (капіталовкладення) означає розпо-діл за 

галузями економіки. За галузевою належністю вони поділяють на такі, що здійснюються у 

промисловості, сільському господарстві, транспорті, будівництві та інших галузях 

народного господарства.   
За способом здійснення будівельно-монтажних робіт капіталовкладення 

поділяють на такі, що виконуються підрядним і господарським способами.   
Підрядний спосіб ведення будівельно-монтажних робіт передбачає їх вико-   

нання постійно діючими спеціалізованими підрядними будівельно-монтажними ор-

ганізаціями. Підприємства, для яких створюються основні фонди і які здійснюють для 

цього певні вкладення капіталу, називаються забудовниками.   
При господарському способі будівництво здійснює безпосередньо підприємст-во-

забудовник. При цьому роботи на об'єкті будівництва підприємство виконує вла-сними 

силами і засобами поряд з основною виробничою діяльністю.  

При будь-якому способі виконання будівельно-монтажних робіт визначають 

кошторисну вартість будівництва згідно з встановленими цінами, тарифами і розці-нками 

на будівельно-монтажні роботи, яка й є вартістю на спорудження об'єкта.  

За джерелами фінансування капіталовкладення поділяють на: державні; такі, що 

здійснюються понад ліміту державних капіталовкладень; інші.   
Для фінансування державних капіталовкладень можуть використовуватись власні 

кошти державних підприємств та організацій, що призначені для таких цілей, бюджетні 

асигнування, кредити банків.  

Капіталовкладення, які здійснюються понад ліміту державних вкладень, фі-

нансуються з нецентралізованих джерел фінансування, які дозволено спрямовувати на такі 

цілі.  
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Інші, капітальні вкладення фінансуються за рахунок власних коштів підпри-ємств, 

громадських, кооперативних та інших організацій, а також коштів, отриманих у порядку 

пайової участі.  
Структура реальних інвестицій за формами власності відбиває розподіл 

вкладень по державних, приватних: акціонерних, комерційних та інших колектив-них 

підприємствах. 

Державні капіталовкладення здійснюються за рахунок державних коштів і 

призначені для виконання державних програм розвитку окремих галузей і підпри-ємств. 

Приватні капіталовкладення фінансуються за рахунок як власних коштів підприємств, 

організацій, так і з залученням зовнішніх джерел (позики, кредити). Мета здійснення 

приватних капіталовкладень полягає у зміцненні підприємствами власної позиції на ринку.  
Територіальна структурна реальних інвестицій — це їх розподіл по еконо-мічних 

районах України (Донбас, Придніпров’я, Прикарпаття, Центральний, Причо-рномор’я, 

Полісся). 

Розрізняють такі види реальних інвестицій: 

1. Інвестиції оновлення – здійснюються за рахунок коштів фонду відшкодування 

підприємства.   
2. Інвестиції розширення (чисті інвестиції) – здійснюються за рахунок частини 

національного доходу або за рахунок фонду чистого нагромадження.   
3. Валові інвестиції – інвестиції оновлення і розширення разом.   

Для характеристики реальних інвестицій використовуються такі показники:  
― обсяг інвестицій, тобто вартісний вимір вкладеного капіталу;   
― норма інвестицій – відношення обсягу інвестицій до валового національного 

продукту або валового внутрішнього продукту;   
― коефіцієнт приросту капіталомісткості – характеризує ефективність інвес-   

тицій та ефективність нагромадження. Визначається як відношення валових 

інвестицій в основний капітал до приросту валового національного продукту або 

(валового внутрішнього продукту) за той самий період;   
― нагромадження – вартісний вираз використаної частини національного дохо-ду на 

розширене відтворення. Являє собою приріст основного капіталу, мате-ріально-

виробничих запасів, невиробничого капіталу і, відповідно, збільшення обсягів 

виробництва продукції та послуг.   
У країнах з ринковою економікою ці показники неоднакові і залежать від рівня 

розвитку країни, стану її економіки в поточний період.  

Основна частина реальних інвестицій (60-70 %) у розвинених країнах — це приватні 

інвестиції (максимальний показник — 70 % — притаманний США). Такі інвестиції 

спрямовані в основному у прибуткові галузі промисловості, збиткові га-лузі інвестує 

держава.   
На сучасному етапі розвитку України основою інвестиційних процесів мають стати 

виробничий капітал (об’єкти інвестицій) і реальні інвестиційні проекти.   
До основних результатів реальних інвестицій належать: 1) 

реалізація соціальних програм; 2) пропорційне розміщення 

продуктивних сил;  

3) гармонійний розвиток галузей народного господарства;  
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4) прискорення темпів НТП і розвитку базових галузей народного господарства;   
5) реалізація програм розвитку паливно-енергетичного комплексу, житла, онов-лення 

виробничих фондів;   
6) здійснення будівництва важливих об'єктів.   

Найпоширенішим об’єктом інвестування є основний капітал, до яких нале-жать: 

земельні ділянки; капітальні витрати на поліпшення землі; будови; машини та обладнання; 

транспортні засоби; інструменти; приладдя; робоча та продуктивна ху-доба; багаторічні 

насадження та інші основні засоби.  
Основні виробничі фонди інвестиційної сфери поділяються на фонди будівель-  

ного та виробничого призначення. 

До фондів будівельного призначення відносять: будівельні машини та механіз-ми, 

обладнання силове та виробниче, транспортні засоби всіх видів, виробничі буді-влі та 

споруди, інші основні фонди, до яких включають інструменти, контрольно-вимірювальні 

пристрої, господарський інвентар терміном служби понад одного ро-ку, незалежно від 

вартості.  
До фондів виробничого призначення відносять: машини, обладнання, передава-льні 

пристрої, транспортні засоби, виробничий інвентар, інструменти строком служ-би понад 

одного року, будівлі, споруди підсобних та допоміжних виробництв, виді-лених на 

самостійний промисловий баланс, які входять до складу підприємств, ор-ганізацій та фірм 

інвестиційної сфери.  
Окрім постійно діючих засобів праці в будівництві використовуються й тим-часові 

будівлі та споруди, які зводяться лише на певний період виконання робіт на об'єктах 

будівництва. 

Вкладаючи кошти в основні фонди, інвестор повинен оцінити їх за повною пе-

рвісною вартістю або за відновною вартістю.  
Комплекс галузей і виробництв, фінансово-кредитних закладів та інших інсти-

туційних суб'єктів інвестиційної діяльності, де обертається довгостроковий інвести-ційний 

капітал з метою розширеного відтворення основних фондів, є інвестиційною сферою. 

Реалізація продукції в інвестиційній сфері – це складний і тривалий процес перетворення 

авансованого інвестором капіталу у виробничі запаси, поступово за-лучені у процес 

виробництва і створення готової продукції інвестиційної сфери – будівель і споруд, які 

передаються інвестору як засіб погашення авансованого капі-талу.  
В умовах ринку цей процес може відбуватися зовсім в іншій формі, перетво-рюючи 

класичну форму обігу капіталу: гроші – товар – більші гроші (Г – Т – Г1) у форму 
комерціалізації процесу обороту капіталу. 

Як видно з наведеної схеми, питома вага оборотних фондів більш як у два рази 

перевищує питому вагу фондів обігу. Таке співвідношення характерне для останніх років і 

пояснюється зростанням обсягу незавершеного будівництва і несплатами за готову 

продукцію.  
Розмір оборотних коштів будівельної організації залежить від швидкості їх обороту 

та обсягів виконаних будівельно-монтажних робіт. Чим швидше оборотні кошти 

переходять з однієї стадії кругообігу в іншу, тим менше часу знаходяться во-ни в товарній 

і грошовій формі, тим менша сума потрібна будівельній організації. 
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Прискорення обороту — це показник ефективності використання оборотних коштів, одне з 

важливих джерел економії грошових ресурсів.  
Залежно від сукупності дій оборотних коштів показники їх обороту можуть бути 

загальними і частковими. Останні відображують використання окремих груп або еле-

ментів матеріальних ресурсів і впливають на загальний показник обороту всіх оборот-них 

коштів. Для загальної характеристики оборотних коштів, що знаходяться у розпо-рядженні 

будівельної організації в цілому, розраховується загальна норма оборотних коштів, як 

відношення їхньої середньорічної величини до обсягу виконаних і сплаче-них будівельно-

монтажних робіт за їхньою кошторисною вартістю.  
Процес прогнозування (планування) капітальних вкладень на підприємствах 

охоплює два послідовно здійснювані етапи: перший — обчислення необхідного об-сягу 

реальних (виробничих) інвестицій на розрахунковий період (рік, кілька років); другий — 

визначення конкретних джерел їхнього фінансування.  
Масштабність і складність розрахунків на першому етапі залежать від можли-вих 

варіантів конкретної економічної ситуації на ринку та на підприємстві: 1) за кі-лькісними 

та якісними характеристиками попит ринку задовольняється повністю, а відтак немає 

потреби у збільшенні обсягу виробництва певної продукції на відпові-дному підприємстві; 

2) попит на продукцію підприємства постійно зростає, а отже, виробник заінтересований у 

відповідному збільшенні обсягу виробництва з допомо-гою введення в дію додаткових 

виробничих потужностей; 3) має місце різке змен-шення попиту ринку на пропоновану для 

продажу продукцію, через що підприємст-во мусить модернізувати її або терміново 

організувати виробництво нової, конку-рентоспроможної продукції.  
За першим варіантом має здійснюватись лише просте відтворення основних фондів 

переважно за рахунок амортизаційних відрахувань.  
Другий варіант передбачає здійснення розширеного відтворення основних фо-ндів і 

об 'єктів соціальної інфраструктури. Наслідком цього процесу має бути наро-щування до 

необхідних розмірів виробничої потужності підприємства переважно через його технічне 

переозброєння, реконструкцію або розширення за попередньо розробленим проектом.  
Такий варіант збільшення виробничих можливостей підприємства зумовлює 

необхідність ретельного складання програми (плану) його технічного переозброєння та 

реконструкції (розширення). Програма (план) складається звичайно за розділами: 1) 

зведені техніко-економічні показники (приріст виробничої потужності й обсягу товарної 

продукції; підвищення рівня механізації (автоматизації) виробництва; зрос-тання 

продуктивності праці; економія енергетичних і матеріальних ресурсів; загаль-на сума 

капітальних вкладень); 2) заходи за окремими напрямками техніко-технологічного та 

організаційного розвитку (впровадження прогресивної технології, механізація та 

автоматизація виробництва, модернізація діючого устаткування, удо-сконалення 

організації виробництва й управління) з визначенням для кожного з них приросту 

виробничої потужності та інших економічних показників; 3) потреба в устаткуванні 

(вітчизняне , у тім числі виготовлене власними силами; імпортне; типо-ві вузли для 

модернізації діючого устаткування).  
Для визначення необхідного обсягу капітальних вкладень за цим варіантом 

економічної ситуації використовують залежно від стадії планування два методи: пе- 
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рший — попередньо -приблизних розрахунків (на підставі показника питомих капі-

тальних вкладень на одиницю приросту виробничої потужності); другий — прямих 

розрахунків (за даними кошторису технічного переозброєння і реконструкції або 

розширення підприємства). За першим методом розрахунки здійснюють у наступ-ній 

послідовності:  
1) обчислюють необхідну середньорічну величину виробничої потужності під-

приємства, виходячи з очікуваного коефіцієнта її використання в розрахунко-вому 

році та виявленого попиту ринку на продукцію;   
2) визначають величину середньорічної виробничої потужності, якої бракує для 

задоволення ринкового попиту на продукцію, за відомої реальної потужності 

підприємства;   
3) розраховують абсолютну величину необхідної додаткової виробничої потуж-ності 

підприємства використовуючи для цього спеціальний коефіцієнт пере-рахунку 

середньорічного її при росту в абсолютний, за середніми даними три-валого 

періоду;   
4) на підставі питомих капітальних витрат на одиницю приросту виробничої по-

тужності визначають загальну суму необхідних капітальних вкладень на роз-  

рахунковий період. 

Розрахований таким укрупненим (приблизним) методом обсяг капітальних вкладень 

згодом (з появою необхідної інформації ) треба уточнити з допомогою за-стосування 

другого методу – прямих обчислень за даними кошторисної вартості всієї сукупності 

заходів, передбачених програмою (планом) технічного переозбро-єння, реконструкції або 

розширення діючого підприємства. 

Для забезпечення ефективної господарської діяльності підприємства важливим є 

також обґрунтоване визначення конкретних джерел фінансування виробничих ін-вестицій. 

Найпростіше це можна зробити для першого варіанта економічної ситуації в 

акціонерному товаристві, що стає найбільш поширеною формою організації бізнесу.  
Якщо за певних причин (помилки організаційного періоду, раптове істотне 

зростання цін на нове устаткування тощо) акумульованої суми амортизаційних від-

рахувань недостатньо для фінансування заміни застарілого устаткування, то для по-криття 

частини, що її бракує, треба використати інші (внутрішні) джерела форму-вання коштів 

(зокрема оголосити передплату на звичайні та привілейовані акції або залучити частину 

нерозподіленого прибутку).  
Забезпечення фінансування розширеного відтворення основних фондів за дру-гим і 

третім варіантами економічної ситуації підприємства (істотне збільшення об-сягу 

продукції, що виробляється, або організація виробництва нових видів товарів відповідно 

до попиту ринку) є складним господарським завданням. Для того, щоб його правильно 

розв'язати, потрібне глибоке економічне обґрунтування вибору тих чи тих джерел 

формування необхідних реальних інвестицій (капітальних вкладень).  
Інвестиції розрізняють за видами: 

1. Капітальна інвестиція – господарська операція , яка передбачає придбання 

будинків, споруд, інших об'єктів нерухомої власності, інших основних засобів та 

нематеріальних активів, які підлягають амортизації (нове будівництво , реконструк-ція або 

розширення підприємства, будинків, споруд, призначених для виробництва 
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нової продукції (послуг ), виробництво нової продукції ( послуг) на наявних вироб-ничих 

площах у рамках діючих виробництв і організацій, впровадження нової техні-ки та діючого 

виробництва, розробка нових виробів).  
2. Інтелектуальна інвестиція – операція, яка передбачає придбання ліцензій, "ноу-

хау", патентів, підготовку і перепідготовку кадрів тощо.   
3. Фінансова інвестиція – господарська операція, яка передбачає придбання 

корпоративних прав, цінних паперів, деривативів та інших фінансових активів.  

Основними методами фінансування інвестицій підприємства вважаються:   
― фінансування за рахунок власних фінансових ресурсів підприємства (самофі-

нансування);  

― кредитування;   
― лізинг.   

Самофінансування. У широкому розумінні самофінансування – це метод гос-

подарювання, який означає покриття за рахунок власних доходів усіх видатків дія-льності 

підприємства як при простому, так і при розширеному відтворенні. Самофі-нансування є 

економічною базою самостійності та самоуправління підприємства.  
Теорія і практика самофінансування підприємств – важливі елементи економі-чних 

доктрин індустріальне розвинутих країн. У країнах з ринковою економікою, а це 

справедливо і для України, самофінансування означає забезпечення інвестування 

підприємств в основному за рахунок власних фінансових ресурсів: прибутків, амор-

тизаційних відрахувань та ресурсів, прирівняних до власних, наприклад коштів за-

сновників, внесених до статутного капіталу, емісійного доходу.  
Розрізняють валове і чисте самофінансування (рис. 4.2). 
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Рис. 4.2 – Види самофінансування на підприємстві 
 

Основними складовими валового самофінансування є частина прибутку, яка 

залишається у розпорядженні підприємства на умовах власності або повного госпо-

дарського відання (чисте самофінансування), і амортизаційні відрахування. 



 

38 



Чистий прибуток – частина загального прибутку підприємства, яка залишаєть-ся у 

розпорядженні підприємства після сплати до бюджету податків та відрахувань, сплати 

штрафних санкцій та ін.  
Варто зазначити, що відповідно до чинного законодавства, кошти засновників, 

інвестовані у капітал підприємства, прирівнюються до власних. Ці кошти, спрямо-вані за 

цільовим призначенням (які обміняли на акції), не оподатковуються і тому практично 

нічим не відрізняються від чистого прибутку.  
Амортизаційні відрахування відображають у грошовій формі вартість зносу 

основних фондів.  
Розглядаючи амортизаційні відрахування у контексті валового самофінансу-вання, їх 

можна прирівнювати до валового прибутку.  
У цілому це справедливо, адже амортизаційні відрахування є відшкодованими 

раніше витраченими прибутками підприємства на створення і придбання необорот-них 

активів, які амортизуються.  
Під чистим самофінансуванням необхідно розуміти саме фінансування інвес-тицій 

за рахунок чистого прибутку підприємства у вигляді фондів спеціального при-значення, а 

не всієї частини прибутку, що залишається у розпорядженні підприємст-ва. 

Вище ми вказували, що самофінансування передбачає покриття за рахунок власних 

доходів усіх видатків, пов'язаних із діяльністю підприємства. Це, в свою чергу, передбачає 

отримання нерозподілених прибутків лише після спрямування їх частини підприємством 

на матеріальне заохочення членів трудового колективу, утримання об'єктів соціальної 

інфраструктури, формування резерву на виплату ди-відендів (акціонерні товариства) тощо.  
Реінвестування прибутків у підприємство реалізується за кількома напрямка-  

ми.  
Традиційним напрямком є створення за рахунок нерозподіленого прибутку фі-

нансового резерву (резервного капіталу), що приєднується до капіталу підприємства 

(акціонерного товариства). Такі резерви створюються відповідно до чинного зако-

нодавства або засновницьких документів підприємства (товариства).  
Акціонерні товариства за згодою акціонерів можуть вдаватися до створення резерву 

стабілізації дивідендів , який теж приєднують до капіталу, тобто вилучити частину 

прибутку, спрямовану на виплату дивідендів, що перевищує середню норму останньої за 

декілька попередніх років. Основним мотивом формування такого ре-зерву є відмова 

акціонерів від разової вигоди для стабільності в отриманні дивіден-дів у майбутньому.  
Таким чином, мова йде про формування і використання грошового потоку під-

приємства, отриманого від виконання господарської та іншої діяльності, а також фі-

нансових ресурсів, які прирівнюються до власних.  
Кредитування інвестиційної діяльності підприємств. Більшість підприємств, 

незалежно від форм власності , створюються з обмеженим розміром капіталу, що не 

дозволяє їм у повному обсязі забезпечити розширене відтворення за рахунок влас-них 

фінансових ресурсів. Це зумовлює залучення кредитних ресурсів .  
Довготермінові банківські кредити для фінансування інвестиційних проектів 

залежно від надійності їх забезпечення можна поділити на довгострокові кредити 
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для придбання обладнання та інших необоротних активів (проектні кредити) та іпо-течні 

кредити.  
Надання довготермінового кредиту зумовлює укладання кредитної угоди, яка 

передбачає: величину (суму) кредиту; термін , на який надаються грошові кошти; за-

безпеченість кредиту – майно або додаткові гарантії третіх осіб; спосіб погашення 

(повернення) кредиту; банківський відсоток. 

Іпотечні кредити – це довготермінові кредити під заставу нерухомості та земе-льних 

ділянок.  
Лізинг як метод фінансування основного капіталу. Лізинг є особливою фор-мою 

фінансування основного капіталу підприємств (товариств), який не вважається їх 

власністю. Підприємства вдаються до лізингу за умов відсутності власних ресур-сів, 

дорогого кредиту, коротких термінів використання обладнання  
За своєю суттю лізинг – це комбінація кредиту й оренди. 

У лізинговій операції беруть участь, як правило, кілька сторін:  

― лізингове підприємство, яке одночасно є покупцем обладнання і лізингодав-цем;   
― постачальник обладнання (продавець). В окремих випадках постачальник об-

ладнання може виступати у ролі орендодавця – материнський лізинг;   
― лізингоотримувач отримує в оренду обладнання, яке лізингове підприємство 

придбало відповідно до лізингової угоди з ним. В окремих випадках лізингоо-

тримувач сам купує обладнання, але відповідно ю складеної угоди його опла-чує 

лізингодавець.   
Найбільш поширеними є оперативний лізинг і фінансовий лізинг (капітальна 

оренда).  
Оперативний лізинг. Оперативний лізинг (оренда) – це господарська операція, що 

передбачає надання орендатору права користування основними фондами на тер-мін, який 

не перевищує періоду їх повної амортизації, з обов'язковим поверненням таких фондів їх 

власнику після закінчення терміну лізингової угоди.  
Якщо лізингодавець як власник майна займається технічним обслуговуванням, його 

страхуванням, нараховує амортизацію тощо, то ні витрати вносяться лізигода-вцем у 

лізингову плату. 

Ризики від пошкодження та втрати майна лежать на орендодавцеві. 

Після закінчення терміну угоди лізингоотримувач може повернути обладнання 

лізингодавцю; продовжити оренду, склавши нову угоду; викупити основні засоби за 

залишковою вартістю.  
До оперативного лізингу відносять: райтинг — короткотермінова оренда май-на від 

одного дня до одного року, хайринг — середньотермінова оренда від одного до трьох років.  
Фінансовий лізинг. Фінансовий лізинг (оренда) — це договір про лізинг, у ре-

зультаті укладення якого лізингоотримувач на своє замовлення отримує в платне 

користування від лізингодавця об'єкт лізингу на термін, не менший того, за який 

амортизується більша частина вартості об'єкта лізингу, визначеної в день укладання 

договору. 
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Після закінчення терміну угоди про фінансовий лізинг об'єкт лізингу, переда-ний 

лізингоотримувачу згідно з угодою, переходить у власність лізингоотримувача або 

викуповується ним за залишковою вартістю.  
Враховуючи, що фінансовий лізинг передбачає передання власності на облад-нання 

від лізингодавця лізингоотримувачеві, останній сплачує страхові платежі.  
Платежі за фінансовим лізингом розраховуються таким чином, щоб лізинговий 

відсоток був нижчим, ніж аналогічний за термінами банківський кредит лізингоот-

римувача, який він отримує під заставу.  
Кожний орендний платіж вміщує два елементи зменшення зобов'язання з оре-нди; 

фінансові витрати – витрати на сплату лізингового відсотка.  
Джерелами сплати платежів за фінансовим лізингом є амортизаційні відраху-вання і 

чистий прибуток підприємства.  
Фінансову оренду поділяють на кілька видів:  
1. Пряма фінансова оренда. Суть такої оренди основних засобів полягає у то-му, що 

орендодавець за дорученням підприємства-клієнта купує за власний рахунок або за 

рахунок позичених коштів основні засоби у відповідного постачальника, а потім передає 

його в лізинг (оренду) підприємству-користувачеві.   
2. Оренда типу продажу (материнський лізинг). Така оренда означає реаліза-цію 

основних засобів (будь-якого майна) підприємством-виробником шляхом пере-давання 

його у довготермінову оренду. Це фактично означає продаж матеріальних цінностей у 

кредит.   
3. Продаж основних засобів з подальшою орендою. Така оренда означає про-даж 

активу його власником, який одразу бере його в оренду у нового власника. Сенс такого 

лізингу полягає у тому, що покупець надає орендареві кредит, а об'єкт оренди   
є заставою.   

Франчайзинг (привілеї за контрактом).  
Франчайзинг — надання одним підприємством іншому права на виробництво і 

продаж товарів під його товарним знаком або за його технологією. Франчайзинг є 

непрямим фінансуванням франшизоотримувача. 

Надання франшизодавцем прав іншим підприємствам може набувати таких форм:  
― передання підприємству франшизодавцем необхідної технічної і комерційної 

інформації і документації, проведення підбору і навчання персоналу, надання 

інформації про обладнання, креслення тощо;   
― надання франшизодавцем обладнання на умовах лізингу;   
― надання франшизоотримувачу пільгового кредиту терміном на І-2 роки;   
― франшизодавець може виступати гарантом за кредитами, отриманими фран-

шизоотримувачем.   
Взаємовідносини між франшизодавцем і франшизоотримувачем регулюються 

угодою франшизи (угода комерційної концесії). Угоди франшизи передбачають:  
1. Встановлення терміну угоди, як правило, від 3 до 15 років (середній термін   

— 7 років);   
2. Встановлення розмірів квот (допустимих обсягів виробництва), обмежень 

території і місць проведення операцій;  
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3. Дотримання франшизоотримувачем політики франшизодавця у сфері ціноу-

творення, якості продукції, реклами тощо;   
4. Встановлення плати за надані франшизодавцем послуги:   

― платежі типу пашуальних (разові виплати на момент отримання технології, 

обладнання);   
― платежі типу роялті (періодичні виплати після початку виробничої діяльнос-ті);   
― комбінація пашуального платежу і роялті.   

Процес відтворення необігових активів може бути простим або розширеним. Під 

простим відтворенням розуміють створення і придбання основних активів у розмірах, які 

відповідають сумі нарахованого зношення. 

Розширене відтворення — це нове будівництво і реконструкція об'єктів, при-дбання 

основних фондів у розмірах, що перевищують суму зменшення вартості ос-новних фондів 

у результаті їх зношення.  
У даний час найбільш розвинутою сферою інвестицій вітчизняних підпри-ємств є 

капітальні (реальні) інвестиції, пов'язані з відтворенням основних засобів.  

Об'єктами таких інвестицій є:   
― впровадження нової техніки та діючого виробництва;   
― розробка нових виробів;   
― виробництво нової продукції (послуг) на наявних виробничих площах у рам-ках 

діючих виробництв і організацій;   
― нове будівництво, реконструкція або розширення підприємства, будинків, споруд, 

призначених для виробництва нової продукції (послуг).   
У практиці господарської діяльності підприємств, як правило, використову-ються 

два способи виконання капітальних інвестицій: підрядний і господарський.   
Підрядний спосіб вміщує проектування і здачу об'єктів "під ключ" – коли під-рядна 

організація займається будівництвом, комплектуванням обладнання і його монтуванням.   
Господарський спосіб дещо відрізняється від підрядного. Підприємство само-стійно 

організовує виконання будівельно-монтажних робіт. Такий спосіб виправдо-вує себе в 

умовах обмежених фінансових ресурсів та при зведенні і реконструкції об'єктів, що не 

вимагають реалізації складних технічних рішень.   
Змішаний спосіб виконання будівельних і монтажних робіт – це поєднання 

підрядного і господарського способів.   
Схематично відмінність у виконанні капітальних вкладень підрядним і госпо-

дарським способами та їх фінансуванні відображено на рис. 4.3.  

Джерела фінансування капітальних інвестицій (інвестиційні ресурси) можуть 

формуватися за рахунок таких коштів:   
― коштів, отриманих від продажу акцій, пайових та інших внесків член і в тру-дового 

колективу, громадян та юридичних осіб;   
― асигнувань з бюджету (в межах державних програм і підтримки підприємниц-тва);   
― власних фінансових ресурсів (прибутку, що залишається у підприємства після 

оподаткування та розрахунку з акціонерами; амортизації);  
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― позичених коштів (довготермінових кредитів, бюджетних кредитів, комерцій-них 

кредитів тощо);   
― коштів за перерозподілом (частина прибутку підприємств, що централізують-ся у 

фінансових резервах міністерств, об'єднань, асоціацій) на умовах повер-нення 

основної суми боргу або без вимоги його повернення;  

― коштів державних цільових фондів на умовах повернення основної суми боргу або 

без вимоги її повернення;  

― коштів, що відшкодовуються органами страхування у вигляді втрат від аварій, 

стихійного лиха тощо (після оподаткування);   
― коштів іноземних інвесторів (за умови-ведення спільної діяльності зі створен-ням 

або без створення юридичної особи);   
― бюджетних кредитів (позик);   
― коштів, що надходять від підприємств на засадах організації спільної діяльно-сті без 

створення юридичної особи.  
 

Кошторисна вартість будівельно-монтажних робіт (БМР) – 240 тис. грн. 
 
 
 

Виконання БМР підрядним способом – Виконання БМР господарським спосо- 

120 тис. грн. бом — 120 тис. грн. 

  

Податок на додану вартість – 20,0 тис. грн. Податок на додану вартість – 20,0 тис. грн. 
Прибуток і економія від зниження собі- Прибуток (14,6) і економія від зниження 

вартості БМР – 18,0 тис. грн. собівартості БМР (1,8)– 16,4 тис. грн. 

Мобілізація внутрішніх ресурсів–2,0 тис. грн. Мобілізація внутрішніх ресурсів–1,8 тис. грн. 
Собівартість БМР – 80,0 тис. грн. у т.ч.: вартість Собівартість БМР – 73,0 тис. грн. (80,0 – 

будівельних матеріалів – 42,0 (ПДВ–7,0) 7) 

  
Вартість робіт, що виконуються підряд- Вартість робіт, що виконуються госпо- 

ним способом, – 120 тис. грн. дарським способом, – 91,2тис.грн (73,0 + 

 1,8 + 16,4) 
 

 

Вартість виконаного обсягу БМР – 211,2 тис. грн. (120 + 91,2) 
 
 

Рис. 4.3 – Обсяги фінансування будівельно-монтажних робіт, що виконуються під-

рядним і господарським способами 

 

При виконанні реальних (капітальних) інвестицій господарським способом 

підприємство враховує джерела фінансування, які мобілізуються в процесі будівни-цтва:  
1. Грошові нагромадження в будівництві (прибуток, зниження собівартості бу-

дівельно-монтажних робіт) — вносяться у договірну ціну об'єкта (кошторисна вар- 
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тість) у відсотках до кошторисної собівартості (будівельно-монтажних робіт, що ви-

конуються господарським способом.  
2. Економія від зниження вартості будівельно-монтажних робіт, то викону-ються 

господарським способом. Ця економія виникає внаслідок проведення заходів, спрямованих 

на зниження вартості будівництва.   
До факторів, що впливають на зниження собівартості будівельно-монтажних робіт, 

відносять:   
― підвищення рівня механізації і поліпшення використання будівельних машин і 

механізмів;  

― удосконалення організації виробництва та праці;   
― зниження затрат на матеріали, конструкції і деталі;   
― скорочення терміну будівництва тощо.   

3. Мобілізація внутрішніх ресурсів у будівництві, що є джерелом фінансування 

капітальних вкладень у випадках, коли у будівництві скорочується потреба в обіго-вих 

коштах на відповідний період. Вплив на потребу в коштах має і наявність стій-кої 

кредиторської заборгованості (заборгованість підрядним організаціям, працівни-кам по 

оплаті праці з нарахуваннями, резерву майбутніх платежів тощо). Приріст такої 

заборгованості означає зменшення потреби в коштах для фінансування будів-ництва, а 

зниження — збільшення потреби у коштах на такі потреби.   
Мобілізація внутрішніх ресурсів у будівництві розраховується за формулою:   

М= (Оп — Ок) — (Кп — Кк), (4.1) 
де Оп — обігові активи на початок періоду; Ок 

— обігові активи на кінець періоду;  
Кп — кредиторська заборгованість на початок періоду; Кк 
— кредиторська заборгованість на кінець періоду. 

 
 

Контрольні питання 
 

1. Класифікація реальних інвестицій   
2. Методи обчислення обсягів капітальних вкладень   
3. Методи фінансування реальних інвестицій   
4. Види самофінансування на підприємстві  

5. Лізинг – особа форма фінансування основного капіталу   
6. Порівняльна характеристика господарського та підрядного способів викорис-тання 

реальних інвестицій.  
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Тема 5. Інноваційна форма інвестицій 
 

5.1 Загальна характеристика інноваційної діяльності   
5.2 Сутнісна характеристика інтелектуальних інвестиції   
5.3 Венчурне фінансування   
5.4 Державне регулювання інноваційної діяльності в Україні  

 
Основною формою реальних інвестицій є інноваційні інвестиції, які реалізу-ються в 

процесі інноваційної діяльності підприємства.  
Згідно Закону України "Про інноваційну діяльність " від 4 липня 2002 р., інно-вації – 

це новостворені (застосовані) і (або) удосконалені конкурентоздатні техноло-гії, продукція 

або послуги, а також організаційно-технічні рішення виробничого, адміністративного, 

комерційного або іншого характеру, що істотно поліпшують структуру та якість 

виробництва і (або) соціальної сфери. 

Розрізняють наступні типи інновацій: 

― товарна інновація – введення нового продукту;  

― технологічна інновація – введення нового методу виробництва;  

― ринкова інновація – створення нового ринку товарів або послуг;   
― маркетингова інновація – освоєння нового джерела постачання сировини або 

напівфабрикатів;   
― управлінська інновація – реорганізація структури управління;   
― соціальна інновація – впровадження заходів щодо покращення життя населен-ня;   
― екологічна інновація – впровадження заходів щодо охорони навколишнього   

середовища. 

Інновації класифікують за такими ознаками:  
1. За результатами виділяють наукові, технічні, конструкторські, виробничі, 

інформаційні інновації;   
2. За темпами впровадження розрізняють стрибкоподібні, швидкі, зростаючі, 

уповільнені, затухаючі інновації;   
3. За масштабами інновації розподіляють на глобальні, транснаціональні, регі-

ональні і місцеві.   
4. За результативністю – зростаючі, високі, низькі і стабільні;   
5. За характером ефективності – фінансові, бюджетні, економічні, соціальні;   
6. За розповсюдженням – одиничні та дифузійні;   
7. За охопленням очікуваної частини ринку – локальні, системні та стратегічні;   
8. За глибиною внесених змін – радикальні (базові), покращуючи, модифікацій-ні;   
9. За місцем у виробничому процесі – сировинні, технологічні та продуктові ін-

новації.   
Інновації можна розглядати і як вкладення інвестиційного капіталі в нововве-дення, 

які приводять до кількісних або якісних змін в підприємницькій діяльності. 

Підготовка, обґрунтування, освоєння й контроль за впровадженням нововве-дення є 

інноваційною діяльністю. 
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Інноваційна діяльність – це діяльність, спрямована на використання та коме-

рціалізацію результатів наукових досліджень та розробок і зумовлює випуск на ри-нок 

нових конкурентоздатних товарів та послуг. Вона включає в себе:  
― випуск та розповсюдження нових видів техніки та технологій,  

― прогресивні міжгалузеві структурні зрушення,   
― реалізацію довгострокових науково-технічних програм із великими термінами 

окупності витрат,   
― фінансування фундаментальних досліджень для здійснення якісних змін у стані 

виробничих сил країни,  

― розробку та впровадження нових ресурсозберігаючих технологій, технологій,   
спрямованих на покращення соціального стану населення, екологічної ситуа-ції 

тощо.  
Об’єктами інноваційної діяльності є: 

― нові знання та інтелектуальні продукти,  

― виробниче обладнання та процеси,   
― інфраструктура виробництва та підприємництва,   
― організаційно-технологічні рішення виробничого, адміністративного, комер-ційного 

або іншого характеру, що істотно поліпшують структуру та якість ви-робництва та 

соціальної сфери,   
― сировинні матеріали, засоби їх видобування та переробки,  

― товарна продукція,   
― механізми формування споживчого ринку і збуту товарної продукції. Найчастіше 

об’єктами інноваційної діяльності виступають в формі інновацій-  

ного проекту – це комплекс документів, що визначає процедуру і комплекс всіх не-

обхідних заходів (у тому числі інвестиційних) щодо створення і реалізації іннова-ційного 

продукту або інноваційної продукції.  
Згідно Закону України "Про інноваційну діяльність" усі інноваційні проекти мають 

пройти державну реєстрацію, яку здійснює за поданням суб’єктів інновацій-ної 

діяльності, спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері 

інноваційної діяльності. Цей орган веде Державний реєстр інноваційних прое-ктів. 

Необхідною умовою занесення проекту до цього реєстру є його кваліфікування. Для цього 

зазначений орган визначає окрему Установу, організує проведення експе-ртизи прийнятих 

до розгляду проектів за рахунок коштів суб’єктів інноваційної дія-льності. 

Однією з форм інноваційних інвестицій є інтелектуальні інвестиції, які 

здійснюються в таких видах:  
― придбання виключних прав користування (патенти, ліцензії, промислові зраз-ки, 

товарні знаки),   
― придбання інформаційних послуг, наймання спеціалістів за контрактом або разове 

придбання консультацій, експертиз, рекомендацій,   
― придбання інтелектуальної продукції у матеріальній формі (проектної доку-ментації, 

методик, програм, ноу-хау) у вигляді друкованої продукції, програм-ного 

забезпечення аудіо чи відео запису,   
― вкладення в людський капітал – це витрати на освіту, підготовку, перепідгото-вку, 

навчання, охорону здоров'я.  
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Об’єктами інтелектуальних інвестицій є винахід, корисна модель, промис- 
 
ловий зразок, знак для товарів і послуг , наукові теорії, математичні методи, плани, 

правила, програми для обчислювальних машин, художні вироби тощо.  
Суб’єктами інноваційної діяльності можуть бути фізичні та юридичні особи 

України, фізичні та юридичні особи іноземних держав, особи без громадянства, 

об’єднання цих осіб, які провадять в Україні інноваційну діяльність і (або) залуча-ють 

майнові та інтелектуальні цінності, вкладають власні чи запозичені кошти в ре-алізацію в 

Україні інноваційних проектів.  
За характером діяльності та змістом інноваційної діяльності усі суб’єкти поді-ляють 

на три групи:  
1. Державні органи управління інноваційною діяльністю: ― 

Верховна Рада України та АР Крим, ― Кабінет Міністрів 

України, ― Центральний орган виконавчої влади,   
― Центральний орган виконавчої влади у сфері інноваційної діяльності, ― 

державні органи місцевого самоврядування,  

2. Інноваційні підприємства:  

― інноваційні центри,  

― технопарки,   
― технополіси,  

― інноваційні бізнес-інкубатори,  

3. Фінансово-кредитні інноваційні установи: 

― державна інноваційна фінансово-кредитна установа,  

― венчурні компанії,   
― інноваційні банки,   
― інноваційні фонди.  

Основними джерелами фінансування інноваційної діяльності є: 

― кошти Державного бюджету України,  

― кошти місцевих бюджетів і кошти бюджету АР Крим,   
― власні кошти спеціалізованих державних і комунальних інноваційних фінан-сово-

кредитних установ,  

― власні чи запозичені кошти суб’єктів інноваційної діяльності,   
― кошти (інвестиції) будь-яких фізичних і юридичних осіб,  

― інші джерела, не заборонені законодавством України.   
Велику роль у фінансуванні інноваційної діяльності відіграють і позичкові кошти, до 

яких відносять: 

― кредити комерційних банків,  

― позичкові кошти від розміщення облігацій інноваційного підприємства,   
― податковий кредит,  

― комерційний кредит постачальників матеріальних ресурсів при покупці цих ресурсів 

із відстроченням платежем,  

― лізинг.   
Одним з нових і перспективних методів фінансування інноваційної діяльності є 

венчурне фінансування. Таке фінансування може здійснюватися на усіх стадіях життєвого 

циклу виробництва продукту. 
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Виділяють три види венчурного фінансування:  
1. Фінансування інкубаційного періоду. Проводиться експрес-аналіз іннова-   

ційних пропозицій та здійснюються роботи зі створення бізнес-інкубатора чи інно-

ваційного центру. На цьому етапі виділяють дві стадії: передстартове та старто-ве 

фінансування. На першій стадії здійснюється фінансування початкових етапів 

підприємницької діяльності: роботи з оцінки нематеріальних активів, патентного за-хисту, 

аналізу ринку збуту, правового забезпечення вигідних франчайзингових до-говорів та 

договорів купівлі-продажу, а також із формуванням підприємницької дія-льності.  

Стартове фінансування використовується для забезпечення початку виробни-чої 

діяльності в бізнес-інкубаторі чи інноваційному центрі.  

Основними джерелами фінансування є власні кошти підприємства (прибуток та 

амортизація), вступні венчурні внески та пов’язані кредити (комерційні кредити, пов’язані 

угодами при розподілі майбутніх доходів, а також цільові кредити на при-дбання 

високоліквідних активів).   
2. Фінансування комерційного освоєння. Цей етап включає дві стадії: фінан-

сування початкової стадії та фінансування освоєння. На початковій стадії перед-   
бачається надавати кошти підприємцям та керівникам підприємств, які мають знач-ний 

потенціал росту. Фінансування освоєння передбачає виділення коштів на коме-рційну 

реалізацію дослідного зразка продукції. Основними джерелами фінансування виступають 

банківські кредити та кошти синдикатського інвестора. Синдикатське інвестування – це 

пайове фінансування малих інноваційних підприємств, які заці-кавлені в провадженні 

продуктових та інших інновацій, які одержують у процесі ре-алізації інноваційно-

інвестиційних проектів підприємств.   
3. Фінансування розвитку. На цьому етапі здійснюється встановлення спіль-них з 

інвестором або самостійних нових цільових підприємств із числа бізнес-інкубаторів, що 

створюються на першому етапі.   
Венчурний капітал використовується в основному для фінансування діяльнос-ті 

підприємств, що швидко розвиваються, і тому грає важливу роль у забезпеченні 

конкурентоспроможності промисловості в цілому. Функціональне завдання венчур-ного 

фінансування – сприяти росту перспективного бізнесу шляхом надання певної суми 

грошових коштів в обмін на долю в статутному фонді.   
Основним недоліком венчурного фінансування є те, що через високий ризик такий 

капітал надається під вищий відсоток, ніж банківський кредит, а в деяких ви-падках, 

пов’язаннях із збільшенням гарантії проти нецільового використання вкла-дених коштів, 

венчурні інвестори можуть залишатися співвласниками підприємства, створеного під 

перспективний інвестиційний проект, протягом усього життєвого циклу освоєння 

продукту. В цьому випадку вони розраховують на одержання диві-дендів з очікуваних 

прибутків.   
Державне регулювання інноваційної діяльності в Україні здійснюється відпо-відно 

до Постанови Верховної Ради України "Про концепцію науково-технологічного та 

інноваційного розвитку України" від 13 липня 1999 р. та Закону України "Про інноваційну 

діяльність" від 4 липня 2002 р.  

Головною метою державної інноваційної політики в Україні є створення соці-ально-

економічних, організаційних і правових умов для ефективного відтворення,  
 
48 



розвитку й використання науково-технічного потенціалу країни , забезпечення впро-

вадження сучасних екологічно чистих, безпечних, енерго- та ресурсозберігаючих 

технологій, виробництва та реалізації нових видів конкурентоздатної продукції.  
Основними принципами державної інноваційної політики є: 

― орієнтація на інноваційний шлях розвитку економіки України,   
― визначення державних пріоритетів інноваційного розвитку,   
― формування нормативно-правової бази у сфері інноваційної діяльності,  

― створення умов для збереження, розвитку й використання вітчизняного науко-во-

технічного та інноваційного потенціалу,   
― забезпечення взаємодії науки, освіти, виробництва, фінансово-кредитної сфе-ри у 

розвитку інноваційної діяльності,   
― ефективне використання ринкових механізмів для сприяння інноваційної дія-

льності, підтримка підприємництва у науково-виробничій сфері,  

― здійснення заходів на підтримку міжнародної науково-технічної кооперації, 

трансферу технологій, захисту вітчизняної продукції на внутрішньому ринку та її 

просування на зовнішній ринок,   
― фінансова підтримка, здійснення сприятливої кредитної, податкової та митної 

політики у сфері інноваційної діяльності,   
― сприяння розвитку інноваційної інфраструктури,   
― інформаційне забезпечення суб’єктів інноваційної діяльності, підготовка кад-   

рів у сфері інноваційної діяльності.  
Ґрунтуючись на принципах, державне регулювання інноваційної діяльності 

здійснюється шляхом:  
― визначення і підтримки пріоритетних напрямів інноваційної діяльності держа-вного, 

галузевого, регіонального та місцевого рівнів,  

― формування та реалізації державних, галузевих, регіональних та місцевих ін-

новаційних програм,   
― створення нормативно-правової бази та економічних механізмів для підтрим-ки й 

стимулювання інноваційної діяльності,   
― захисту прав та інтересів суб’єктів інноваційної діяльності,   
― фінансової підтримки виконання інноваційних проектів,   
― стимулювання комерційних банків та інших фінансово-кредитних установ, що 

кредитують виконання інноваційних проектів,   
― встановлення пільгового оподаткування суб’єктів інноваційної діяльності,   
― підтримки функціонування й розвитку сучасної інноваційної інфраструктури. 

Найефективнішим важелем державного регулювання інноваційної діяльності є   
створення особливого податкового та митного режиму. 

Зокрема, впродовж строку чинності свідоцтва про державну реєстрацію дер-жавного 

проекту і за умови, що виконання проекту розпочато не пізніше 18 місяців від дати його 

держреєстрації, оподаткування об’єктів інноваційної діяльності у по-рядку, за яким 50% 

ПДВ по операціях з продажу товарів, пов’язаннях з виконанням інноваційного проекту, і 

50% податку на прибуток, одержаний від виконання цього проекту, залишаються у 

розпорядженні платника податків і зараховуються на його спеціальний рахунок і 

використовуються виключно на фінансування інноваційної, 
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науково-технічної діяльності і розширення власних науково-технологічних і дослід-но-

експериментальних баз.  
Інноваційні підприємства сплачують земельний податок за ставкою у розмірі 50% 

діючої ставки оподаткування. 

Особливостями митного регулювання інноваційної діяльності є те, що: 

1. Необхідні для виконання пріоритетного інноваційного проекту сировина, 

устаткування, обладнання, комплектуючі та інші товари (крім підакцизних), які не 

виробляються в Україні або виробляються, але не відповідають вимо-гам проекту, 

при ввезенні в України протягом строку чинності свідоцтва про держреєстрацію 

інноваційного проекту звільняються від сплати ввізно-го мита та ПДВ.   
2. У разі використання сировини, устаткування, обладнання, комплектуючих та інших 

товарів, ввезених в України без сплати ввізного мита та ПДВ не для по-треб 

виконання інноваційного проекту ці податки сплачуються в повному об-сягу. Крім 

того нараховуються пеня, виходячи з 120% облікової ставки НБУ, що діяла на день 

збільшення податкового зобов’язання, за період їх нецільово-го використання.  
 
 

Контрольні питання 
 

1. Законодавчо-нормативна база інноваційної діяльності в Україні.   
2. Інноваційна форма інвестування та її сутність.   
3. Об’єкти та суб’єкти інноваційної діяльності.   
4. Взаємозв’язок інвестицій та інновацій.  
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Тема 6. Залучення іноземного капіталу 
 

6.1 Зміст та специфіка іноземних інвестицій   
6.2 Переваги та недоліки залучення іноземних інвестицій в Україні   
6.3. Характеристика та обсяги іноземних інвестицій в Україні в 90-х роках   
6.4. Інвестиційна політика в економічно розвинених країнах   
6.5 Методи залучення іноземного капіталу  

6.1 Зміст та специфіка іноземних інвестицій 
 

Іноземні інвестиції – це цінності, що вкладаються іноземними інвесторами в 

об’єкти інвестиційної діяльності відповідно до законодавства України з метою отримання 

прибутку або досягнення соціального ефекту.  
Іноземні інвестори – це суб’єкти, які провадять інвестиційну діяльність на те-

риторії України:  
― юридичні особи, створенні відповідно до законодавства іншого, ніж законо-давство 

України;   
― фізичні особи – іноземці, які не мають постійного місця проживання на тери-торії 

України і не обмежені в дієздатності;   
― іноземні держави, міжнародні урядові і неурядові організації;  

― інші іноземні суб’єкти інвестиційної діяльності, які визначаються такими від-

повідно до законодавства України.   
Іноземні інвестиції можуть здійснюватися у вигляді: 

― іноземної валюти;   
― валюти України при реінвестиціях в об’єкт первинного інвестування за умови 

сплати податку на прибуток;   
― акцій, облігацій, інших цінних паперів, а також корпоративних прав у статут-ному 

фонді юридичної особи, створеної відповідно до законодавства України, виражених 

у конвертованій валюті;   
― грошових вимог та права на вимоги виконання договірних зобов'язань, які га-

рантовані першокласними банками і мають вартість у конвертованій валюті, 

підтверджену згідно з законами країни інвестора або міжнародними торгове-льними 

звичаями;   
― прав інтелектуальної власності, вартість яких у конвертованій валюті підтвер-джена 

згідно із законами країни інвестора, а також підтверджена експертною оцінкою в 

Україні;   
― прав на здійснення господарської діяльності, включаючи права на викорис-тання 

природних ресурсів, наданих відповідно до законодавства або догово-рів, вартість 

яких у конвертованій валюті підтверджена згідно із законами кра-   
їни інвестора. 

Форми здійснення іноземних інвестицій:  
― часткова участь у підприємствах, що створюються спільно з українськими юриди-

чними й фізичними особами, або придбання частки діючих підприємств;   
― створення підприємств, що повністю належать іноземних інвесторам, філій та інших 

відокремлених підрозділів іноземних юридичних осіб або придбання у власність 

діючих підприємств повністю;  
 
51 



― придбання не забороненого законами України нерухомого та рухомого майна 

шляхом прямого одержання майна або у вигляді акцій, облігацій та інших цін-них 

паперів;   
― придбання самостійно чи за участю українських юридичних або фізичних осіб прав 

на користування землею та використання природних ресурсів на терито-рії України;   
― господарської діяльності на основі угод про розподіл продукції.  

Розрізняють дві форми вивозу капіталу:  
― вивіз підприємницького капіталу – його розміщення у виробничі підприємства 

країн-імпортерів;   
― вивіз позикового капіталу – у вигляді позик, кредитів, вкладень на поточні ра-хунки 

в іноземні банки.   
― Підприємницький капітал поділяється на:  

― Прямі інвестиції;   
― Портфельні інвестиції.   

Прямі інвестиції – вкладання в зарубіжні підприємства , які забезпечують ко-нтроль 

інвестора або його участь в управлінні підприємством. За визначенням МВФ інвестиції 

вважаються прямими за наявності в іноземного інвестора принаймні 25 % акцій 

підприємства.  
Портфельні інвестиції — вкладення в акції зарубіжних підприємств (без при-

дбання контрольного пакета), облігації та інші папери іноземних держав, міжнарод-них 

валютно-кредитних організацій з метою отримання підвищеного прибутку за рахунок 

податкових пільг, змін валютного курсу тощо. 

Пріоритетними сферами для іноземних інвестицій в Україні є: 

― агропромисловий комплекс;  

― легка промисловість;  

― лісопромисловий комплекс;   
― машинобудування;   
― медична промисловість;   
― паливно-енергетичний комплекс;   
― зв’язок.   

Світова практика свідчить про ефективність імпорту капіталу шляхом ство-рення 

вільних (офшорних) зон. 

Вільна зона – це обмежена частина території країни, для якої є характерним 

специфічний режим функціонування економічних суб'єктів.  
Державна реєстрація іноземних інвестицій здійснюється Міністерством фінан-сів 

України в 3-денний термін на основі інформаційного повідомлення інвестора. 

У разі претензій іноземного інвестора на додаткові пільги реєстрація здійсню-ється 

впродовж 21 дня, і йому видається інвестиційне посвідчення, яке є підставою для 

отримання пільг. Пільги встановлюються державними програмами стимулюван-ня 

іноземних інвесторів.  
6.2 Переваги та недоліки залучення іноземних інвестицій в Україні  

 
В умовах структурної перебудови економіки України гострою проблемою є потреба 

у великих іноземних інвестиціях. У більшості країн (США, Німеччині,  
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Франції, Великобританії) каталізатором інвестиційної активності став саме інозем-ний 

капітал, який відіграв активну роль у розвитку та структурній перебудові еко-номіки. 

Останніми роками ця тенденція особливо характерна для економіки індуст-ріальних країн 

Південно-Східної Азії. Обсяг прямих інвестицій у ці відносно неве-ликі країни в кінці 80-х 

років перевищував 20 млрд . дол. США. В обсязі промисло-вого виробництва Бразилії 

питома вага спільних та іноземних підприємств у маши-нобудуванні, металургії, хімії, 

нафтохімії перевищує 30 %. Україні слід використати досвід цих країн (особливо 

індустріально-розвинених країн Азії) для залучення на взаємовигідних умовах прямих 

іноземних інвестицій з метою вирішення завдань структурної трансформації, розвитку 

імпортозамінних виробництв і послідовного нарощування експортного потенціалу.  
6.3. Характеристика та обсяги іноземних інвестицій в Україні в 90-х роках 

 
Аналіз соціально-економічних досягнень окремих зарубіжних країн дав змо-гу 

обґрунтувати переваги та недоліки залучення і функціонування іноземного ка-піталу (рис. 

6.1).  
За розрахунками, загальний обсяг необхідних іноземних інвестицій в економі-ку 

України має перевищувати 40 млрд. дол. США, у тому для металургії – 7, маши-

нобудування – 5,1, транспорту – 3,7, хімії та нафтохімії – 3,3. Сьогодні інвестовано в 30 

разів меншу суму. Україна має потенційні можливості для ефективного освоєння 

інвестицій на суму 2–2,5 млрд. дол. США4 [ ]. Залучення таких коштів уможливить 

реконструювання пріоритетних галузей промисловості за 5 років Але щорічні обся-ги 

іноземних інвестицій у 3 – 7 разів менші . При цьому слід ураховувати, що залу-чення 

іноземних інвестицій також потребує певних витрат. За розрахунками, за за-лучення 1 млн. 

дол. США необхідно сплачувати близько 30 тис. дол. США.  
Згідно з оцінкою спеціалістів Європейського Центру досліджень, підприємни-цький 

ризик інвестицій в Україну становить 80 %. Саме він зумовлює незначний по-тік прямих 

інвестицій. За нашими розрахунками , у світовому потоці прямих інвес-тицій на економіку 

України припадає близько 1 %, або в середньому приблизно 5 дол. США на душу 

населення.  
Несприятливий інвестиційний клімат у 1992-1995 рр. Зумовив зниження акти-вності 

іноземних інвесторів. У 1992 р. обсяг зареєстрованих іноземних інвестицій становив 3,8% 

обсягу ВВП, у 1993р. – 4,0, у 1994 р. – 2,3 %. У 1995 р. обсяг зареєст-рованих іноземних 

інвестицій збільшився порівняно з 1994 р. у 1,4 рази.  
У 1995 р. пріоритетними для іноземних інвесторів були такі галузі: внутрішня 

торгівля – 22,4 % загального обсягу інвестицій, харчова промисловість – 14,5, ма-

шинобудування та металообробка – 12,8, чорна та кольорова металургія – 5,0, зов-нішня 

торгівля – 4,4, транспорт і зв'язок – 4,1, легка промисловість – 4,0, хімічна промисловість – 

3,9, промисловість будівельних матеріалів і будівництво — 3,7 %. Основною формою 

залучення інвестицій були вклади у формі рухомого та нерухо-мого майна (60,5 %), а 

також грошові вклади (18,8 %, з них у формі цінних паперів – 12,9, купівлі акцій – 1,8 %). 

Дуже незначну частку внесків (0,4%) було реалізовано у формі нематеріальних активів та 

реінвестування доходів, як-от: придбання юридич- 
 
 
4 Шпек Р. Іноземні інвестиції в Україні // Урядовий кур’єр. – 1996. – №62. – 2 квіт. – С.5 
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них прав, ноу- хау. За структурою загальні обсяги прямих іноземних інвестицій в Україну в 

1995 р. становили: з країн колишнього СРСР – 8 %, з інших країн – 92%. 
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Рисунок 6.1. Переваги та недоліки залучення іноземного капіталу в економіку Укра-їни 
 

Зазначимо, що з огляду на економічну кризу вкрай незначні обсяги прямих ін-

вестицій з галузей України в економіку інших країн. Наприклад, станом на 1 січня 1995 р. 

вони дорівнювали 20,3 млн . дол. США, що становить 4,8 % обсягу іноземних інвестицій в 

економіку України, а на 1 січня 1996 р. – 29,5 млн. дол. США, або від-повідно 3,9 %.  
Крім того, залучаючи іноземний капітал, треба враховувати, що у світі змінились 

інвестиційні параметри. У 70-х роках спостерігалася тенденція перевищення припливу 

капіталу з індустріальне розвинених країн до країн, що розвиваються. У 80-х роках хара-

ктерною виявилась зворотна тенденція, що зумовлено насамперед падінням рівня за-

ощаджень юридичних і фізичних осіб у розвинених країнах. За цей період у США обсяг 

заощаджень зменшився майже втричі, у Великобританії – удвічі, у Німеччині – у 1,8 ра- 
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зи, в Японії – на 25 %. Зниження частки заощаджень у валовому національному продукті 

розвинених країн призвело до негативного сальдо між обсягом заощаджень та інвестиці-

ями, до падіння в цілому обсягу інвестицій порівняно зі світовим національним продук-

том, до збільшення реальних відсоткових ставок банківського кредиту. Існує зв'язок між 

величиною заощаджень, кредитними відсотковими ставками й темпами соціально-

економічного розвитку країн, що розвиваються. Згідно з оцінками Світового банку, збі-

льшення реальних процентних ставок на 1 % уповільнює темпи соціально-економічного 

зростання країн, що розвиваються, на 0,2 %.  
Сфери використання іноземних інвестицій в Україні та країни-донори наведено у 

табл. 6.1 і 6.2. У 1995 р. в Україні зареєстровано 2828 іноземних інвестицій на суму 1068,7 

млн. дол. США, а в 1994 р. – 3042 інвестиції на суму 744 млн. дол. США. За да-ними 

Комісії ООН з транснаціональних корпорацій, найбільша частка прямих інвести-цій у 

сфері послуг припадає на фінансову діяльність, страхування та торгівлю.  
Таблиця 6.1 – Сфери використання прямих іноземних інвестицій в Україні за 1992-1997 

рр. 
 

 

Сфера 

Обсяг інвестицій  

 

млн. дол. США % 

 

   

 Всього 750,1 100,0  

 Внутрішня та зовнішня торгівля 232,0 31,0  

 Машинобудування та металообробка 112,5 14,9  

 Харчова промисловість 106,7 14,5  

 Чорна та кольорова металургія 37,8 5,0  

 Легка промисловість 29,8 4,0  

 Хімічна промисловість 29,0 3,9  

 Промисловість будівельних матеріалів 28,0 3,7  

 Інші 172,3 23,0  

 
Україна може вийти з кризового стану насамперед за рахунок власних сил і коштів. 

Проте інтенсивний перехід до конкурентоспроможної моделі національної економіки 

спричинює потребу співробітництва зі світовою системою господарю-вання, в якій 

іноземні інвестиції є важливим економічним важелем.  
Таблиця 6.2 – Обсяг інвестицій зарубіжних країн в економіку України за 1992-1997 рр. 

 

Країна-донор 

Обсяг інвестицій   

млн. дол. США 

 

% 

 

   

Всього 750,1  100,0  

США 202,8  27,0  

Німеччина 129,6  17,3  

Великобританія 47,5  6,3  

Кіпр 38,6  5,1  

Швейцарія 35,2  4,7  

Російська Федерація 37,8  5,0  

Інші 258,6  34,6  
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Тому створення відкритої, орієнтованої на експорт моделі економіки значною мірою 

залежить від рівня активності іноземних інвесторів на території України, ін-тенсивності 

міжнародного руху капіталів та поділу праці. Згідно з розрахунками ві-тчизняних 

економістів, орієнтація тільки на внутрішні резерви може призвести до того, що період 

відродження української економіки триватиме понад 20 років. По-треба у кредитних 

ресурсах тільки для підтримки дотованих галузей більш як утричі перевищує кредитні 

можливості України.  
Розраховуючи на фінансову допомогу збоку, слід всебічно проаналізувати си-туацію, 

що склалася на світовому фінансово-кредитному ринку. Обговорення цієї проблеми на 

міжнародній конференції , проведеній Міжнародним банком реконст-рукції та розвитку, 

показало, що вільні кредитні ресурси на світовому ринку капіта-лів практично відсутні. За 

даними японських експертів, усі кредитні ресурси з ура-хуванням коштів міжнародних 

економічних організацій оцінюються на суму при-близно 140 млрд. дол. США. Водночас 

світова потреба в них (включаючи розвинені західні країни) становить близько 270 млрд . 

дол., у тому числі по потреба розвине-них країн Заходу – 190 млрд. дол., країн, що 

розвиваються 60 млрд. дол. США.  
Для того щоб створити ефективну систему залучення іноземних інвесторів в 

Україну, необхідно вивчити особливості функціонування найраціональніших систем у ряді 

країн. Досвід свідчить, що зовнішньоекономічні умови істотно впливають на процес 

реформування структури національної економіки.  
6.4 Інвестиційна політика в економічно розвинених країнах 

 
Модернізація та інтенсивний розвиток пріоритетних галузей виробництва у США 

зумовили потребу активізації міжгалузевого переливання капіталу, відносне збільшення 

промислового капіталу у грошовій формі . Але всередині 70-х і на почат-ку 80-х років, 

коли спостерігався зазначений процес, цього не відбулося насамперед через відсутність 

необхідних обсягів капіталу (як наслідок інфляції , великих обсягів вивезення капіталу, 

витрат на оборону). У таких умовах залучення іноземного капі-талу у США сприяло 

подоланню подальших негативних факторів розвитку економі-ки. Порівняно із 

законодавством інших розвинених країн законодавство США щодо іноземних інвестицій 

вважається м'яким. На приплив іноземного капіталу у 80-ті ро-ки істотно вплинули 

результати перебудови системи загальноекономічного регулю-вання: відсутність обмежень 

на розмір експорту-імпорту; уведення нової податково-амортизаційної політики; 

зменшення прямого втручання держави у проблеми при-ватного бізнесу та створення 

сприятливих умов для функціонування останнього тільки методами економічного 

регулювання системи господарювання.  
Процес лібералізації американської економіки привернув увагу іноземних ін-

весторів високою ефективністю вкладання капіталу. Виняткову роль у залученні іноземних 

інвестицій у США відіграло підвищення ставок за позикою. Причиною припливу капіталу 

може бути також девальвація валюти. Так, унаслідок девальвації американського долара, 

західнонімецької марки, швейцарського франка та японсь-кої ієни іноземним компаніям 

стало вигідніше перенести виробництво у США.  
З огляду на те що США залишилися великим експортером капіталу, уряд цієї країни 

вдався до певних обмежувальних заходів щодо його вивезення і створив сис-тему 

заохочувальних важелів для використання капіталу переважно у вітчизняній 
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економіці. У 90-х роках було схвалено закон , який надавав можливість банкам ство-

рювати міжнародні банківські відділення та здійснювати міжнародні операції з те-риторії 

США на тих самих умовах, що й їх філії за кордоном. Унаслідок цього США отримали 

додаткові джерела нагромадження капіталу. Високі рівні ставок за пози-кою разом з 

низькими показниками інфляції та сприятливими прогнозами підви-щення цін зумовили 

значний приплив іноземних інвестицій в американську еконо-міку. Скасування податків на 

дивіденди, що сплачуються іноземними власниками цінних паперів, сприяло 

розповсюдженню акцій серед іноземців. Згідно із законом про оподаткування у США 

гарантується відсутність будь-якої дискримінації, що зу-мовило створення більшістю 

іноземних інвесторів філій у цій країні.  
Система заходів федерального уряду доповнюється спеціальними програмами із 

залучення іноземного капіталу урядами штатів. Ці програми передбачають різні системи 

пільгового кредитування та страхування іноземних інвестицій, надання зе-мельних ділянок 

для будівництва промислових підприємств тощо. Для іноземних інвесторів відкрито 

доступ до результатів науково-дослідних розробок, що здійс-нюються місцевими 

університетами; надається інформація про наявність і обсяги сировини, енергетичних і 

водних ресурсів, стан транспортних сполучень тощо. Умови надання пільг передбачають 

розміщення підприємств у певній місцевості, що пов'язано з потребою пропорційного 

розвитку галузей економіки в межах того чи іншого штату.  
Великий інтерес становить англійська система залучення іноземних інвести-цій. 

Великобританія є лідером у Європі з імпорту капіталу. Сьогодні у країні функ-ціонують 

дочірні компанії майже всіх 100 найбільших американських корпорацій, філій провідних 

європейських транснаціональних корпорацій, а також японські за-води з виробництва 

електронних товарів.  
Великобританія практично захопила значну частку інвестицій, що надходять у 

Європу як із Заходу, так і зі Сходу. Тут сконцентровано понад 40 % усіх американ-ських 

активів у країнах ЄС. Не менше половини японських вкладень в Європі так само припадає 

на Великобританію. Цьому найбільше сприяли такі фактори : ефекти-вна структурна 

перебудова і поліпшення внутрішньо економічної ситуації у країні; бажання іноземних 

фірм зайняти нові ринки збуту для своїх товарів; зменшення транснаціональних витрат; 

висока норма прибутку за рахунок порівняно низьких витрат на робочу силу (за рівнем 

заробітної плати Великобританія посідає 15 місце серед розвинених країн світу).  
У 70-ті роки Великобританія переживала труднощі в економіці у зв’язку з де-

фіцитом сировини, інфляцією, валютними потрясіннями. Тому іноземні інвестори не 

виявляли значної активності щодо вкладання своїх капіталів в економіку Велико-британії. 

Економічний курс консервативного уряду змінив ситуацію на краще. Суть цього курсу 

полягала в посиленні ринкових тенденцій в економіці , переході від кей-нсіанської теорії 

управління економікою до монетаризму. У 1979 р. було скасовано валютні та інші 

обмеження на діяльність приватних фірм, і це значною мірою спри-яло руху капіталу. 

Політика "відчинених дверей " надала іноземним банкам практич-но вільний доступ на 

внутрішній ринок капітал і тепер понад 500 іноземних банків мають у Лондоні свої 

відділення. 
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На інтенсивність процесу залучення іноземних інвестицій впливає також іс-нуюча у 

Великобританії система оподаткування. Відчутним інвестиційним стиму-лом є відсутність 

податків на капіталовкладення в обладнання та НДДКР, а також їх зниження на 79 % на 

інвестиції в будівництво споруд.  
У Великобританії існує система державної конкурсної допомоги для найваж-ливіших 

інвестиційних проектів, вартість яких щонайменше 0,5 млн. фунтів стерлі-нгів. 

Максимальний розмір допомоги може становити половину вартості проекту. Можна також 

отримувати субсидії за "списком інноваційної допомоги", суть якої полягає в дотуванні 

НДДКР під час створення нових видів продукції та розробки технології виробництва у 

високотехнологічних галузях. Крім того, місцеві урядові органи можуть надати на 

сприятливих умовах кредити, які покривають до 90 % вар-тості будівництва, а також 

знижку на вартість земельних ділянок. До того ж вони частково відшкодовують витрати, 

пов'язані з необхідністю переміщення кадрів.  
Створення "нових зон підприємництва", "зон вільних портів", "нових міст" та-кож 

сприяло залученню іноземного капіталу. Для подібних зон характерні пільгові режими 

оподаткування та можливість безмитного експорту виробленої продукції.  
Починаючи з 50-х років привабливою для іноземних інвесторів стала ФРН, яка 

досягла високого рівня прибутковості вкладеного капіталу. Цьому сприяли такі ос-новні 

фактори: зручне розміщення країни в центрі Європи; місткий внутрішній ри-нок; низький 

курс марки; експортна орієнтованість господарства країни. Але з кінця 70-х років ФРН 

почала втрачати пріоритети. Це сталося з різних причин, але основ-ною з них була 

суперечність податкової системи. Збільшення ринкового простору внаслідок об'єднання 

Німеччини відкрило нові можливості експансії як для німець-кого, так і для іноземного 

капіталу. Іноземні компанії мали змогу брати участь у приватизації майна колишньої НДР. 

У перші місяці після об'єднання країни на схід-ні землі припадало 95 % власного капіталу 

ФРН. Цьому сприяли запроваджені піль-ги, спрямовані на стимулювання виробничих 

інвестицій, заохочення малих і серед-ніх фірм, розвиток пріоритетних напрямів в 

економіці. З'явилася можливість ство-рення неоподатковуваного резервного фонду, 

звільнення від податків ряду промис-лових підприємств, надання так званих інвестиційних 

надбавок, особливих ставок амортизації основного капіталу.  
Важливу роль у залученні іноземного капіталу в Німеччину відіграє стабіль-ність 

грошової одиниці, яка виявляється не тільки в низькому рівні інфляції (менш як 6 %), а й у 

перетворенні німецької марки на тверду міжнародну валюту. Економі-чна й політична 

стабільність, тверда грошова одиниця сприяли тому, що багато іно-земних інвесторів 

почали вкладати свій капітал у довгострокові цінні папери.  
Залученню іноземних інвестицій в економіку Франції сприяли роздержавлення 

власності, зростання валового прибутку господарюючих фірм, податкові та кредитні 

пільги, невисокий рівень процентної ставки за кредити тощо.  
Одним із чинників припливу іноземного капіталу у Францію була монетарист-ська 

політика уряду в 90 -х роках, у якій важливу роль відіграло вигідне для країни 

регулювання процентної ставки. Одним з пріоритетних завдань уряду стало підтри-мання 

стабільного курсу франка щодо американського долара та німецької марки шляхом 

жорсткого контролю над інфляцією. Уряд Франції здійснює жорстку полі-тику 

регулювання іноземних інвестицій у країні стосовно держав, які не є членами 
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ЄС. Франція має розвинений фінансовий ринок, що за потужністю й активністю по-

ступається тільки подібній інституції США та Великобританії. У цій країні існує 

ефективна система заохочення як власних, так і іноземних інвестицій, спрямованих на 

розвиток пріоритетних і провідних галузей промисловості. Щоб стимулювати бу-

дівництво промислових об'єктів, Колегія економічного та регіонального розвитку Франції 

надає інвесторам субсидії, обсяг яких досягає 25 % вартості всіх капітало-вкладень у 

землю та обладнання, які скуповуються в перші три роки будівництва. Останніми роками 

широко використовуються довгострокові пільгові кредити під низькі проценти. У країні 

також існує преференційний податковий режим для під-приємств, що працюють у так 

званих зонах підприємництва Франції. Компанії, де налічується щонайменше 10 

працівників і які зареєстровані та здійснюють свою дія-льність в одній із таких зон, 

звільняються від податку на прибуток у перші 10 років свого існування. Але компанія, яка 

одержала податкові пільги, втрачає право на інші державні субсидії. 
 

6.5 Методи залучення іноземного капіталу 
 

Держава має різні важелі для того, щоб сприяти залученню іноземного капіта-лу. 

Найважливіші з них це створення привабливого інвестиційного клімату та центрів 

допомоги іноземним інвесторам, що забезпечується системою заходів: 

― надання податкових пільг;   
― створення спеціальних економічних зон;   
― використання фінансового механізму;   
― надання митних пільг;   
― створення системи гарантів (неможливість націоналізації та примусового ви-

лучення інвестицій);   
― інформаційне забезпечення;   
― упровадження системі страхування.   

До системи податкових і митних пільг входять "податкові канікули зниження ставок 

оподаткування в разі реінвестування отриманого прибутку чи інвестування у певні регіони 

та галузі, захист від подвійного оподаткування, а також звільнення від митних зборів на 

імпорт новітніх машин та обладнання, технологій, ноу-хау, експо-рту продукції власною 

виробництва для покриття валютних витрат або зменшення цих зборів. Спеціальні 

економічні зони передбачають ще розвинену систему подат-кових та митних пільг, 

спрощення адміністративних процедур:  
― встановлення додаткових пільг для заохочення іноземних інвестицій у пріори-тетні 

галузі економіки;  

― визначення територій, на яких діяльність іноземних інвесторів забороняється або 

обмежується;   
― надання гарантій від зміни законодавства;   
― надання гарантій використання доходів та інших коштів, отриманих від інвес-

тиційної діяльності;   
― надання гарантій від примусових вилучень, а також незаконних дій державних 

органів та урядових осіб;   
― використання компенсацій та відшкодування збитків іноземним інвесторам, 

включаючи втрачений прибуток і моральну шкоду;  
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― надання гарантій на випадок припинення інвестиційної діяльності;   
― надання гарантій трансферту та інших прибутків у зв’язку з інвестуванням. Ця 

система пільг передбачає зміцнення позицій національної валюти, її конве-  

ртованість; можливість для підприємств, створених з участю іноземних інвесторів, без 

труднощів конвертувати отримані доходи; користування банківською системою країни; 

надання державних кредитів для інвестиційних проектів у пріоритетні сфе-ри. 

Інформаційне забезпечення та центри допомоги іноземним бізнесменам мають 

інформувати інвесторів про різні проекти та умови їх здійснення за кордоном, сис-тему 

оподаткування, адміністративно-правові процедури господарської діяльності тощо.  
Підприємці США вважають, що інвестиції у країни з високим рівнем політич-них, 

географічних, валютних, фінансових, інвестиційних та інфляційних ризиків по-винні мати 

мінімальну норму прибутку — не менше 25 %. В Україні ця норма, май-же вдвічі нижча, 

до того ж має великий термін окупності капіталу. Згідно з оцінками західних дослідників, 

норма прибутку на капітал, вкладений, наприклад, у будівни-цтво заводу, у Західній 

Європі становить 38,6 %, термін окупності — 6 років, а в Україні ці показники дорівнюють 

відповідно 21% і 11 років.  
Крім того, існують й інші негативні моменти: насамперед це бюрократичні пе-

решкоди та легітимна невизначеність у процесі приватній відсутність реальної при-

ватизації та закону про приватизацію землі; обіг на внутрішньому ринку грошових 

одиниць західних країн; відсутність правового забезпечення кредитування, страху-вання, 

валютного обігу; обмеженість каналів репатріації прибутку ( здебільшого че-рез вивезення 

продукції видобувних та сировинних галузей, що має попит на світо-вих ринках).  
В Україні розроблено законодавство про іноземні інвестиції, до якого входять понад 

100 різних правових і нормативних документів (законів , постанов, указів, по-ложень, 

інструкцій та ін.). До них належить також прийнятий у квітні 1996 р. Закон України "Про 

режим іноземного інвестування". У ньому є позитивні моменти, пов'я-зані з особливостями 

режиму іноземного інвестування, чітким визначенням видів іноземних інвестицій і форм їх 

здійснення, а також системи державних гарантій за іноземного капіталу. Для іноземних 

інвесторів на території України встановлюється національний режим інвестиційної та 

іншої діяльності. Зазначається, що для інвес-тиційних проектів із залученими іноземними 

інвестиціями, які реалізуються відпо-відно до державних програм розвитку пріоритетних 

галузей економіки, соціальної сфери та територій, може встановлюватися пільговий режим 

інвестиційної та іншої господарем діяльності.  
Проте варто ще раз зазначити, що законодавча база має принаймні два основ-них 

недоліки: по-перше, нестабільність та ненадійність; по-друге, відсутність ком-плексності 

та наявність суперечностей у законодавчих актах. Нестабільність зумов-лює неможливість 

спрогнозувати виробничо-господарську та фінансову діяльність об'єктів інвестування. 

Забезпечення стабільності нормативної бази для іноземного інвестора важливій ніж пільги.  
Як свідчить досвід інших країн, до формування системи регулювання міжна-родної 

спільної підприємницької діяльності на національному рівні застосовуються два підходи: 

перший — прийняття єдиного акта, який регулює допуск іноземного 
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капіталу в економіку країни; другий — регулювання різних аспектів іноземної інве-

стиційної та підприємницької діяльності сукупністю правових актів.  
Вибір одного з цих підходів зумовлюється позицією, яку та чи інша країна за-ймає 

на світовому ринку капіталів. Якщо країна є активним експортером капіталу, то, як 

правило, використовується другий підхід до формування законодавчої бази щодо участі 

іноземних інвесторів у національному господарстві. Країни, які перева-жно імпортують 

капітал , прагнуть прийняти єдиний законодавчий акт щодо міжна-родної підприємницької 

діяльності. 
 
 

Контрольні питання 
 

1. Іноземні інвестиції в Україні.   
2. Основні фактори щодо залучення іноземних інвестицій в Україну.   
3. Показники інвестиційної безпеки України.   
4. Ризики щодо залучення та використання іноземних інвестицій в Україні.  
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Тема 7. Обґрунтування доцільності інвестицій. Міра ризику 
 

7.1 Методика оцінки ризику   
7.2 Ризик інвестування   
7.3 Оцінка ефективності інвестицій  

 

7.1 Методика оцінки ризику  
 

З переходом України від адміністративних методів управління до ринкової 

економіки почали посилено розвиватись фондовий та валютний ринки. Незважаючи те, що 

вони ще не розвились у достатній мірі, фінансовим компаніям й інститутам, що 

займаються бізнесом на цих ринках необхідно передбачувати проблеми, на які вони 

наштовхнуться в процесі свого розвитку. Тому управління ризиком є запору-кою вдалого 

функціонування даних інститутів.   
Ризик існує завжди, бо ризик являє собою невизначеність фінансових резуль-татів 

унаслідок впливу на ринок цілого ряду факторів (економічних, політичних, су-б'єктивних). 

Підходячи до проблеми управління ризиком, необхідно звернути увагу на наступні її 

аспекти:   
― управляти можна не ризиком, а лише його показниками;   
― методика управління ризиком залежить від методики його вимірювання;   
― ризик завжди пов'язаний с необхідністю прийняття рішень, при відсутності такої 

необхідності ми можемо говорити лише про невизначеність;   
― невизначеність завжди об'єктивна, а ризик суб'єктивний, бо невизначеність іс-нує 

незалежно від свідомості учасників інвестиційного процесу, ризик для кожного з 

них проявляється індивідуально — як у кількісному, так й якісному вимірюванні.   
У вітчизняній економічній науці відсутні загальновизнані теоретичні поло-ження 

про економічний ризик, фактично не розроблені методи оцінки ризику стосо-вно тих чи 

інших ситуацій, що виникають у процесі інвестування, відсутні рекомен-дації щодо шляхів 

та засобів зменшення чи запобігання ризику.  
Тим не менш, в якості базових ризиків можна відокремити систематичний та 

несистематичний ризики. Систематичний ризик — ризик негативної зміни вартості 

належних інвестору активів через негативний вплив на ринок таких факторів, як зміна 

курсу валюти (валютний ризик), зміна ставки рефінансування (відсотковий ризик), 

зростання інфляції (інфляційний ризик), ризик падіння ліквідності ринку в цілому та ризик 

внаслідок форс-мажорних обставин (політичний, податковий ризик, ризик недосконалості 

законодавчої бази, ризик виникнення надзвичайних подій).  
Несистематичний ризик — ризик, що пов'язаний з інвестуванням в акції певної 

компанії чи галузі в цілому. Даний вид ризику визначається наступними складовими:  
― часовий ризик — ризик втрат внаслідок помилковості вибору моменту при-дбання 

чи продажу певних фінансових активів;   
― селективний ризик — ризик помилковості вибору об'єкта інвестицій;  

― галузевий ризик — ймовірність зниження реальних доходів у зв'язку із специ-фікою 

окремої галузі;  
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― ризик ліквідності окремого цінного паперу — можливість втрат внаслідок від-

сутності попиту на даний фінансовий актив на ринку;   
― кредитний ризик — можливість втрат через нездатність контрагента виконати свої 

зобов'язання;   
― ризик банкрутства — ризик повної чи часткової втрати капіталу через банк-рутство 

компанії, що емітувала дані цінні папери.   
Окрім вищенаведених ризиків, можна відокремити групу так званих операцій-них 

ризиків, що виникають при здійсненні різних дій в процесі інвестування: техно-логічні 

ризики, ризики системи грошових розрахунків, клірингової та торгової сис-тем, ризики, 

що породжуються інформаційними системами та системою реєстрації прав власності, 

ризик помилкових дій.  
Оскільки достовірність прогнозування майбутніх змін цін активів незначна, то 

систематичний ризик розглядається як той, що не знижується (на відміну від несис-

тематичного ризику, котрий можна знизити шляхом диверсифікації). Тому усі мето-ди 

управління систематичними ризиками мають за мету не зниження ймовірності їх 

виникнення, а відшкодування чи скорочення негативних наслідків їх виявлень. В якості 

таких методів використовуються: резервування, лімітування та хеджування.  
Під резервуванням розуміється обов'язкове створення резерву за певними ін-

вестиційними операціями в розмірі, що передбачений обраною методологією оцінки 

ризиків чи вимогами контролюючого органу В Україні даний метод широко викори-

стовується НБУ для регламентації комерційним банкам обсягів обов'язкових резер-вів, що 

створюються за кредитними операціями, дебіторською заборгованістю та операціями з 

цінними паперами.  
Якщо інвестор не є інституційним , він не має зобов'язань щодо підтримання своєї 

платоспроможності перед вищими органами, і доцільність створення ним ре-зервів на 

покриття можливих збитків дуже сумнівна. Більш того, в результаті засто-сування даного 

методу відбувається відволікання грошових коштів з обігу  
Основною складовою систематичного ризику виступає ринковий ризик — ри-зик 

зміни параметрів ринку (відсоткових ставок, курсів валют, котирування ринко-вих активів, 

їх волатильності, кореляції між ними). Саме цей ризик найбільш підда-ється формалізації й 

математичному обґрунтуванню.  
У світовій практиці розроблений цілий комплекс методів для вимірювання ри-

нкового ризику, серед яких широке визнання отримала методологія VAR (Value at Risk) — 

це статистичний підхід, що дає ймовірну оцінку максимальних потенційних збитків за 

портфелем фінансової організації протягом певного часового періоду при певному 

довірчому рівні. Перевага VAR полягає в його здатності вимірити ризики на різних ринках 

універсальним чином, а також агрегувати ризики окремих позицій в єдину для всього 

величину. Таким чином, VAR дозволяє оцінити розмір капіталу, що необхідно резервувати 

для покритті:  
VAR використовується не тільки торговцями й портфельними інвесторами, а й 

регулюючими органами. Так, в США регулюючі органи вимагають від банків резер-вувати 

трикратний 10-денний 99% VAR під ринкові ризики. У той же час VAR має кілька 

недоліків:  
― не враховує можливих великих втрат, що можуть відбутись з маленькими 

ймовірностями;  
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― VAR не може розрізняти типи розподілення втрат, недооцінюючи ризик, коли 

щільність розподілу повільно зменшується;   
― VAR не має такої властивості як субадитивність. Так, VAR портфеля може пе-   

ревищувати суму VAR двох портфелів, з яких він складається, що суперечить 

здоровому глузду: для покриття ризику усього портфеля немає необхідності 

резервувати більше за суму портфелів, що входять до нього.  
Для підрахування VAR необхідно визначити ряд базових елементів:  

― - імовірний розподіл ринкових факторів, котрі впливають на зміну цін активів, що 

входять до портфеля. Припустивши, що логарифми одноденних змін цін активів 

підпорядковуються нормальному гауссівському закону розподілу з нульовим 

середнім, достатньо оцінити лише волатильність (середньоквадра-тичне 

відхилення);   
― довірчий рівень, тобто ймовірність, з якою наші втрати не повинні перевищу-вати 

VAR;   
― період підтримки позицій, на якому оцінюються втрати. Відомо, що VAR портфеля 

пропорційний квадратному кореню з періоду підтримки позицій, тобто достатньо 

вирахувати лише одноденний VAR.  

Існує три методи розрахунку VAR: 

1. При коваріацітому методі портфель розкладується на базисні активи, від яких 

залежите його поточна вартість, Середньоквадратичне відхилення вартості портфеля 

визначається середньоквадратичним відхиленнями кожної з компонент й матрицею 

коваріації. Цей метод простий в реалізації й може бути узагальнений на портфель з будь-

якою кількістю активів — достатньо знати лише волатильності та кореляції між ними. 

Проте, гіпотеза про нормальний стаціонарний розподіл дуже сумнівна в сучасних 

українських умовах.  

2. При історичному методі використовуються історичні зміни вартості активів для 

оцінки зміни вартості поточного портфеля. Визначаються можливі максимальні зміни 

вартості портфеля для обраного довірчого рівня. Перевага метода у тому, що він не 

потребує серйозних спрощень й вловлює неординарні події на ринку, проте він особливо 

несталий щодо вибору передісторії.  

3. При методі Монте-Карло моделюються зміни вартості портфеля на основі 

обраних статистичних: параметрів окремих активів, що входять до складу портфеля. 

Кількість сценаріїв може сягати десятків тисяч. Цей метод відзначається високою точністю 

та доцільний до будь-яких портфелів, але його застосування вимагає пев-ної математичної 

підготовки спеціалістів та достатніх комп'ютерних ресурсів.   
Взагалі, важко рекомендувати один з методів обчислення VAR. Обираючи, якому з 

них віддати перевагу, необхідно враховувати макроекономічну ситуацію, а також цілі та 

задачі конкретної організації. VAR не дозволяє оцінити можливі збит-ки за екстремальних 

ринкових умов, що не мають історичних аналогів. VAR сприяє торговим стратегіям, що 

дають гарний дохід при більшості сценаріїв, проте може призводити до катастрофічних 

втрат.   
При нормальному розподілі використовуються коваріаційний метод (для лі-нійного 

портфеля) та метод Монте-Карло (для нелінійного портфеля). Якщо розпо-діл 

відрізняється від нормального, то використовується історичний метод.  
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При управлінні ринковим ризиком не варто також забувати, що хоча межі за-

стосування VAR достатньо широкі , він не вирішує усіх проблем із скорочення втрат від 

факторів ризику. VAR не може захистити від ризиків, що пов'язані із коливанням цін 

усередині періоду підтримки позицій (протягом торгової сесії).  
Застосування VAR обмежено при врахуванні рідкісних, проте дуже небезпеч-них 

позицій. У таких випадках разом із VAR слід застосовувати й інші методи. 

Хеджування передбачає придбання на спеціалізованих ринках похідних фінан-сових 

інструментів. У цьому випадку інвестор несе ризики ліквідності, надійності учасників та 

елементів інфраструктури ринку даного похідного інструмента. Хе-джування в Україні 

здійснити не являється можливим через практично повну відсу-тність ринку строкових 

фінансових інструментів, що викликано намаганням НБУ обмежити спекуляції з валютою 

та виключити арбітражну складову фінансового ри-нку. У той же час, хеджування — 

єдиний метод практично повного усунення нас-лідків систематичного ризику, що 

безвідрадно працює на розвинених фондових ри-нках.  
Лімітування означає визначення оптимального (максимально дозволеного) об-сягу 

грошових коштів, що спрямовуються на інвестиції, та відмова (метод ухилення) від 

проведення інвестиційних операцій, якщо їх ризик надто високий. Хеджування й 

лімітування особливо широко використовується інвесторами, що практикують ви-

користання на фондовому ринку технічного аналізу. Хоча для технічного аналітика 

неважливо чи є зниження ціни акції наслідком виявлення систематичного ризику (його 

цікавить лише сам факт цієї зміни), ігнорування розгляду впливу ризиків та їх врахування 

при створенні торгових методологій може негативним чином відобрази-тись на 

ефективності його діяльності. При створенні будь-якої торгової методології, особливо 

спрямованої на мінімізацію ризику інвестицій, аналіз ризиків та їх враху-вання є 

обов'язковим етапом, на якому формується її основна концепція.  
Щодо індивідуальних інвесторів необхідно відмітити, що при стабільному стані 

економіки та необхідному підході до проведення інвестиційних операцій на фондовому 

ринку втрати внаслідок проявів ринкового ризику будуть повністю ком-пенсовані 

отримуваними доходами від інвестицій.  
Крім того, не завжди прояви ринкового ризику є неочікуваними для учасників 

фондового ринку. Більшість цих подій прогнозуються більш інформованими учас-никами 

фондового ринку, що мають інсайдерську інформацію, тому індивідуальний інвестор, 

слідуючи переважним тенденціям на ринку, може навіть знизити ймовір-ність втрат від 

них, використовуючи метод ухилення.  
Як вже відзначалось, несистематичний ризик можна диверсифікувати. У разі 

невеликого розміру інвестиційного капіталу, яким розпоряджується більшість укра-

їнських інвесторів, диверсифікація портфеля не є ефективною, бо потребує великих 

витрат, пов'язаних з процесом формування портфеля. Розподіл капіталу серед обме-женої 

кількості акцій (акції 2-3 компаній) не має сенсу, бо очевидно, що в якості об'-єкту 

інвестицій інвестор обере „блакитні фішки» (тобто найбільш ліквідні акції), між якими 

спостерігається сильна позитивна кореляція. За таких умов будь-які змі-ни факторів 

ризику будуть призводити до зміни цін даних акцій в одному й те ж на-прямку, що 

суперечить цілям диверсифікації. 
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Проте існують й інші шляхи зниження несистематичного ризику. Так, можли-вість 

мінімізації часового ризику залежить від того, якому виду аналізу ми віддаємо перевагу, 

працюючи на ринку: якщо технічний аналіз, то оцінка моменту придбання чи продажу 

активів є першочерговою проблемою; у разі застосування фундамента-льного аналізу успіх 

операцій з цінними паперами оцінюється експертами як майже незалежний від часу 

придбання чи продажу.  
Проблема зниження галузевого, селективного ризиків та ризику ліквідності окремого 

цінного паперу вирішується інвесторами переважно шляхом інвестування  
в акції, емітенти яких репрезентують монополістичні й високорентабельні галузі.   

У теперішній час методологія VAR почала широко використовуватися й при 

визначенні кредитного ризику. Кредитний VAR показує, який збиток не буде пере-вищено 

протягом певного часового періоду при заданому довірчому рівні. Збитки можуть 

виникати не тільки в разі дефолту: погіршення фінансового стану контраге-нта може 

призвести до зниження його кредитного рейтингу. Ми можемо оцінити розподіл 

ймовірностей шляхом моделювання змін кредитних рейтингів (переходу з одного 

кредитного рейтингу в інший). Із врахуванням результатів моделювання пе-рераховується 

величина втрат (як різниця між вартостями контрактів, що відповіда-ють рейтингу на 

початок і на кінець року).   
Основними проблемами використання вказаних методологій в Україні є такі:   

― фактична відсутність ринку строкових фінансових інструментів;  

― законодавча обмеженість свободи фінансових інститутів у виборі тієї чи іншої 

методології запобігання ризикам та відшкодування втрат від них;  

― жорстка регламентація небанківському фінансовому сектору (наприклад, інве-

стиційним фондам) розмірів та напрямів диверсифікації його активів;   
― значна міра впливу операційних ризиків через нерозвиненість інституційної 

інфраструктури ринку, недосконалість механізму передачі прав власності та жорстка 

регламентація системи грошових розрахунків;   
― відсутність визнаної української рейтингової системи;   
― недолік інформації за окремими ринковими інструментами;   
― висока частота кризових ситуацій на ринках.   

Незалежно від обраної інвестором методології аналізу й управління системою 

інвестиційних ризиків, зміст і задачі ризик-менеджменту повинні підпорядковувати-ся 

логіці алгоритму, представленого на рис. 7.1  
Перший етап. Аналіз ризиків звичайно починається з якісного аналізу для іде-

нтифікації ризиків. Більшість вітчизняних розробників інвестиційних проектів зу-

пиняються на цій початковій стадії, що є лише підготовчою фазою повноцінного аналізу.  
Другий етап. Це найбільш складна фаза ризик-аналізу — кількісний аналіз ри-зиків, 

ціль якого вимірювання ризику.  
На третьому етапі ризик-аналіз трансформується з апріорних, теоретичних мі-

ркувань в практичну діяльність з управління ризиком. Це відбувається в момент за-

вершення проектування стратегії менеджменту та початку її реалізації. Цей же етап 

завершує й інжиніринг інвестиційних проектів.  
Четвертий етап є початком реінжинірингу інвестиційного проекту, він завер-шує 

процес менеджменту та забезпечує йому циклічність. 
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Рисунок 7.1– Алгоритм управління фінансовими ризиками при 

інвестиційній діяльності підприємства 
 

7.2 Ризик інвестування 
 

Ринок цінних паперів породжує інвестиційний ризик. Суть інвестиційного ри-зику 

полягає у ризику, по-перше, втрати вкладеного (інвестованого) капіталу і, по-друге, втрати 

(неодержання) очікуваного доходу.  
Здійснюючи інвестування, розумний інвестор насамперед виходить з мірку-вань 

безпеки і лише потім — з розрахунку на одержання майбутнього прибутку. Ри-нковий 

ризик якраз і пов'язується з можливою втратою первісного капіталу, що є наслідком 

несприятливого руху ринкових цін на ринку цінних паперів. Специфіка ринкового ризику 

полягає в тому, що він, як правило, не пов'язаний безпосередньо з економічною ситуацією 

на підприємстві. Серед факторів, що впливають на ринкову вартість акцій підприємства, 

можна виокремити як пов'язані з ним, так і незалежні: дивідендна політика і розмір 

відсоткової ставки, страйк і біржова спекуляція, зміна цін на золото і нерухомість, 

оголошення результатів виборів у країні, хвороба пре-зидента тощо.  
Покупцями фінансових інструментів на ринку цінних паперів можуть бути ін-

вестори, спекулянти (арбітражери) або гравці. Інвестор, як правило, вкладає гроші на 

тривалий час і розраховує на одержання доходу у вигляді дивідендів або відсот- 
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ків, а тому намагається максимально зменшити ризик втрати вкладеного капіталу. 

Спекулянти (арбітражери ) — як правило, юридичні особи — торгівці цінними папе-рами, 

інвестиційні банки та інші інститути, що розраховують на одержання доходу внаслідок 

одноразових угод на різноманітних сегментах ринку. Маючи повну інфо-рмацію про стан 

ринку, вони практично виключають ризик.  
Гравці ризикують, сподіваючись угадати тенденції зміни курсу фінансових ін-

струментів, і збільшують на цьому суми вкладених грошей.  
За такої різноманітності формалізованих і неформалізованих факторів та умов 

доходимо висновку, що коливання ринкових курсів цінних паперів, у принципі, є 

випадковим процесом. А така випадковість означає, і що ніхто не може "перемогти" ринок, 

за винятком щасливої випадковості або наявності конфіденційної, важливої для емітента 

інформації.  
Загалом, будь-які інвестиції містять елементи ризику. Однак він неоднаковий при 

купівлі різних видів цінних паперів і прямо пов'язується з розміром очікуваних доходів . У 

табл. 7.1 наведено інформацію про співвідношення ризику і доходу за видами цінних 

паперів або вкладів на основі досвіду США.  
Як бачимо, ризик втрати капіталу безпосередньо залежить від ринкового ризи-ку і 

бізнес-ризику, а ризик втрати очікуваного доходу — від відсоткового ризику і ризику 

зміни купівельної спроможності грошей.  
Бізнес-ризик виявляється у спроможності підприємства підтримувати рівень доходу 

на вкладений капітал. В умовах акціонерного товариства — це можливість підтримувати 

дохід на акцію на незмінному рівні.  
Бізнес-ризик виникає тоді, коли комерційна і господарська діяльність компанії 

виявилася менш успішною, ніж була раніше або очікувалася. Наприклад, може зме-

ншитись обсяг реалізації через те, що конкуренти знизили ціни або запропонували на 

ринку конкурентний товар. До цього, можуть призвести прорахунки у внутріш-

ньогосподарському плануванні, в організації виробництва, у маркетинговій страте-гії, збуті 

продукції тощо. Отже, одним з основних завдань менеджменту є зведення бізнес-ризику до 

мінімуму через забезпечення ефективного функціонування вироб-ництва, детального 

вивчення ринку збуту продукції, послуг і гнучкого реагування на зміни, що відбуваються.  
Таблиця 7.1 – Характеристика ризику і доходу за видами цінних паперів або 

вкладів США 
 

  Ризик втрати інвестова- Ризик втрати очікуваного  

Цінний папір 

Дохід на 

ного капіталу доходу  

   

зміни купіве- 

 

інвестиції, 

    

або вид вкладу 

 

бізнес- 

 

льної спро - 

 

% ринковий відсотковий  

   ризик  можності  

     грошей  

Спекулятивні прос- 
15-20 в в н н 

 

ті акції 

 

      

Акції підвищення 10-12 в в н н  

Акції "з блакитни- 
8-10 с с н н 

 

ми коріннями" 
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   Ризик втрати інвестова- Ризик втрати очікуваного  

Цінний папір 

Дохід на 

ного капіталу доходу  

   

зміни купіве- 

 

інвестиції, 

    

або вид вкладу 

 

бізнес- 

 

льної спро - 

 

% ринковий відсотковий  

    ризик  можності  

      грошей  

Сертифікати інвес- 
8-10 с с н н 

 

тиційних фондів 

 

      

Доходні акції  7-8 с-н с-н с с  

Конвертовані при-       

вілейовані акції 6-10 в-с в-с н н  

Конвертовані облі- 5-10 в-с в-с н н  

гації        

Облігації підприєм- 5-8 с-н с-н в-с в  

ства        

Муніципальні облі- 4-5 н н в с  

гації        

Державні облігації 4-6 н н в в  

Рахунок в ощадно-       

му або комерційно-       

му банку  4-5 н н н в  

Рахунок в швейцар-       

ському банку  0 н н н в  

Заощадження і сей-       

фі або "панчосі" 0 н н н в  

 

У разі придбання цінних паперів компанії , що працює неефективно, інвестор 

ризикує втратити не тільки очікуваний дохід, а й інвестований капітал.  
Відсотковий ризик пов'язаний з борговими цінними паперами (інструментами 

позики) і виникає через підвищення відсоткової ставки. Наприклад, якщо внаслідок 

політики держави відсоткова ставка підвищується, то вартість облігації підприємст-ва 

знижується, і навпаки. Однак якщо вартість облігації підприємства збільшується, 

акціонерне товариство може випустити нові облігації з нижчою купонною ставкою.  
Ризик зміни купівельної спроможності грошей зумовлюється переважно те-  

мпами інфляції у країні. Цей вид ризику позначається на заощадженнях громадян, що 

зберігаються на рахунку в банках або в "панчохах", а також на вартості цінних паперів з 

фіксованим доходом. Прості акції , дивіденди за якими не є постійними, за-страховані від 

інфляції, бо з підвищенням темпів інфляції збільшуються й розміри прибутку, з якого 

виплачують дивіденди. Крім того, дієвим засобом страхування (хеджирування) проти 

інфляції є виплата дивідендів акціями.  
Таким чином, облігації заощадження (див. табл. 7.2) на рахунку в банках ма-ють 

менший дохід порівняно з простими акціями, однак і значно менший ризик втрати 

первісного капіталу. Водночас ризик зменшення купівельної спроможності грошей 

внаслідок інфляційного впливу для цих видів інвестицій надто високий. 
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7.3 Оцінка ефективності інвестицій 
 

Розрізняють три види оцінки ефективності інвестицій: економічну (комерцій-ну), 

бюджетну та фінансову.  
Економічна ефективність інвестиційного проекту — це різниця між резуль-  

татами і витратами за межами фінансової ефективності прямих учасників проекту. 

Економічна оцінка характеризує ефективність проекту для народного господарства загалом 

або для галузі, групи підприємств, регіону тощо.  
Бюджетна оцінка ефективності віддзеркалює фінансові наслідки для різних рівнів 

бюджетів, тобто очікувані співвідношення видатків, податків і зборів. Показ-ником 

бюджетної ефективності впровадження проекту є різниця між податками та видатками 

певного рівня бюджету, рівень яких залежить від впровадження конкрет-ного проекту.  
Фінансова оцінка передбачає фінансові результати реалізації проекту для його 

безпосередніх учасників . Ця оцінка базується на очікуваній нормі дохідності, яка 

влаштовує всіх суб’єктів інвестування. 

Залежно від виду оцінки ефективності застосовуються певні методи інвести-ційного 

аналізу. Традиційні методи аналізу мають давню історію і після виникнення часової теорії 

грошей застосовуються паралельно з методами, що ґрунтуються на використанні концепції 

дисконтування.  
Традиційні методи базуються на обчисленні таких показників, як норма (кое-фіцієнт) 

ефективності (дохідності) та період (строк) окупності інвестицій.  
Норма ефективності обчислюється як відношення сумарних грошових надхо-джень 

в теперішній вартості до суми інвестованих коштів, спрямованих на реаліза-цію 

інвестиційного проекту. Якщо норма ефективності менша одиниці, проект має бути 

відкинутий як такий, що не принесе додаткових доходів інвестору. В практич-них 

розрахунках використовується річна норма ефективності: 
 

НЕР = 

 ГНР  

, (7.1.) 

 

 

∑ІК 

  

      

де НЕР – річна норма ефективності; ГНР – 

середньорічні грошові надходження;  
ΣІК – загальна сума інвестованих коштів. 

Період окупності інвестицій обчислюється як зворотний показник: 

ПО = ∑ІК , (7.2.) 

 ГНР  
де ПО – період окупності інвестицій у роках; ΣІК – загальна сума 

інвестицій у проект, передбачена кошторисом; ГНР – середньорічні 
грошові надходження.  

Принцип приведених витрат, який використовується у методиці, ґрунтується на 

застосуванні нормативних коефіцієнтів економічної ефективності, які мають усе-реднений 

характер, не враховують підприємницький ризик й обмежуються або усе-редненим роком, 

або строком окупності. 
 
 
 

70 



Строк окупності нормується 5-6 роками, а інвестора, природно, цікавить весь строк 

експлуатації об'єкта.  
Крім того, показники порівняльної економічної ефективності не враховують чинник 

часу при оцінюванні поточних витрат і прибутку по роках реалізації проек-ту. Встановлені 

галузеві нормативні коефіцієнти економічної ефективності колива-ються від 0,05 – у 

транспортному будівництві до 0,25 – у матеріально-технічному забезпеченні, харчовій, 

легкій та інших галузях. Ці коефіцієнти являють собою нор-му прибутку на капітал. Вони 

мають заданий (нормативний) характер, тому важко зрозуміти, чому вони були 

встановлені на різних рівнях. 

У світовій практиці відомо кілька методів оцінювання ефективності інвестицій та 

життєвого циклу проектів, які ґрунтуються на теорії часової вартості грошей.  
Метод розрахунку прибутку. Цей метод дає змогу визначити статичну норму 

ефективності інвестицій, тобто загальну потребу у прибутку для здійснення обов’язкових 

платежів. Норма ефективності може визначатися стосовно інвестицій або виробничого 

капіталу: 
 

 Т  Т    

 ∑ПТ  ∑ПТ    

НЕС = 
t=0 

; НЕС = 

t=0 

, (7.3.) 

 

  

   

Т * ІК Т *ФВ    
де НЕС – статична норма ефективності; т 

Т 
∑ПТ – загальна потреба у прибутку впродовж інвестиційного періоду Т;  
t =0  
ІК – середньорічний обсяг інвестицій у періоді, що розглядається; ФВ 

– середньорічна вартість виробничого капіталу. 

Внутрішньою нормою ефективності (ВНЕ) — це рівень дохідності конкрет-  
ного проекту у вигляді дисконтної ставки, за якою майбутня вартість грошового по-току 

від інвестицій приводиться до дійсної (теперішньої) вартості інвестицій . Еко-номічна суть 

цього методу полягає в порівнянні альтернативних інвестицій з депо-зитною банківською 

ставкою.  
Дисконтування дає змогу визначити теперішню (чисту) вартість капіталу як 

еквівалент майбутньої вартості грошової маси. Виходячи з правила складних проце-нтів, 

які враховують майбутні доходи та інфляцію, еквівалент завжди буде меншим: 
 

МВ = ТВ(1 + НД)Т ; (7.4.)  

ТВ = 

 МВ 

, (7.5.) 

 

(1 + НД) 

 

    
 
де МВ – майбутня вартість капіталу; 

ТВ – теперішня вартість капіталу; 

НД – норма очікуваного доходу (процентна ставка, коефіцієнт дисконтування, ВНЕ); Т 

– тривалість інвестиційного періоду.  
Метод чистої теперішньої вартості (ЧТВ) капіталу дає змогу визначити динаміч-

ну норму ефективності (дохідності) як норму приведення (дисконту), за якої сума дискон-

тованого доходу (прибутків) за певний інвестиційний період стає рівною інвестиціям: 
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, (7.7.) 

 

1 + НД 

 

+ НД)2 (1 + НД)Т (1 + НД)Т 

 

    (1    

Т=

0    

де Д – дохід (прибуток); ІК – 

інвестовані кошти (капітал);  
НД – норма дохідності (дисконту); Т – період інвестиційного циклу, який може бути як 

терміном служби технологі-  
чного обладнання, так і будь-якою іншою стадією інвестиційного процесу.  

У процесі оцінки ефективності використання цінних паперів у вітчизняній си-стемі 

господарювання зазвичай треба враховувати: поточні (операційні) витрати, зв'я-зані з 

організацією випуску, розміщення та обігу цінних паперів; номінальну і ринкову вартість 

одиниці певного виду цінних паперів; загальний обсяг імітування цінних паперів та їхню 

частку в загальній величині фінансових ресурсів підприємства (організації) та інших 

суб'єктів господарювання; абсолютний (відносний) дохід емітентів і власників тих чи тих 

видів цінних паперів. Саме з урахуванням названих показників визначаються осо-бливості 

оцінки ефективності випуску, розміщення й обігу цінних паперів на вітчизня-ному та 

міжнародному фондовому ринках.  

У загальному обсязі цінних паперів в Україні за кількістю і вартістю найбіль-шу 

частку становлять різноманітні акції підприємств (організацій).  

За визначення ефективності випуску (реалізації) і використання в системі гос-

подарювання інших видів цінних паперів (казначейських зобов'язань, ощадних сер-

тифікатів, векселів, приватизаційних майнових сертифікатів) застосовуються майже ті самі 

методичні засади, тобто зіставляються операційні витрати (ціни) та результа-ти 

(економічні наслідки) для емітентів і власників. Основним показником рівня ефе-ктивності 

таких цінних паперів служить фінансовий дохід їхніх власників у вигляді певного річного 

відсотка від загальної суми внесених (депонованих) власних грошо-вих коштів або 

матеріальних цінностей згідно з чинним законодавством України.   
Приватизаційні майнові сертифікати, отримані дорослим населенням в устано-вах 

Ощадного банку України, мають забезпечити відповідний дохід їхнім власникам лише у 

майбутньому (внаслідок обміну їх на акції підприємств, котрі перетворю-ються на відкриті 

акціонерні товариства).  
 
 

Контрольні питання 
 
1. Який склад оборотних коштів інвестиційної сфери?   
2. Що показує коефіцієнт обернення, надайте йому характеристику.   
3. Що таке спільні підприємства?   
4. Що таке вільна економічна зона?   
5. Скільки розрізняють види оцінки ефективності інвестицій? Перелічите їх.   
6. Які існують основні показники оцінки ефективності випуску та обігу акцій в Україні.  
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Тема 8. Інвестиційні проекти 
 

8.1 Характеристика інвестиційного проекту   
8.2 Класифікація типів проектів   
8.3 Ознаки інвестиційного проекту  

 

8.1 Характеристика інвестиційного проекту 
 

Інвестиційний проект – це викладення цілей та особливостей конкретного 

інвестування й обґрунтування його доцільності. Без нього не можливо здійснення 

інвестицій. Опрацювання інвестиційного проекту залежить від інвестора та чинних законів 

держави.  
Далі під інвестиційним проектом розуміється письмовий документ, де викла-дено 

мету, методи реалізації, опис об ’єкта інвестування, фінансову доцільність інве-стицій. 

Такий проект потрібен як для власних цілей інвестора, так і для ознайомлен-ня з намірами 

інвестора всіх можливих зацікавлених сторін: партнерів, банків, май-бутніх споживачів.  
Інвестиційний проект — інвестиційна акція, що передбачає вкладення ви-значеної 

кількості ресурсів, у тому числі інтелектуальних, фінансових, матеріа-льних , людських, 

для одержання запланованого результату і досягнення визна-чених цілей в обумовлений 

термін. Фінансовим результатом інвестиційного проекту найчастіше є прибуток/доход, 

матеріально-речовинним результатом — нові чи реконструйовані основні фонди (об'єкти) 

або придбання і використання фінансових інструментів чи нематеріальних активів з 

наступним одержанням доходу. 

У тому випадку, коли результати реалізації проекту виступають як деякі фізи-чні 

об'єкти (будинку, спорудження, виробничий комплекси), визначення проекту може бути 

конкретизоване в такий спосіб: Проект — цілеспрямоване, заздалегідь пророблене і 

заплановане створення чи модернізація фізичних об'єктів, технологіч-них процесів, 

технічної й організаційної документації для них, матеріальних, фінан-сових, трудових і 

інших ресурсів, а також управлінських рішень і заходів щодо їх виконання.   
8.2 Класифікація типів проектів  

 
У зв'язку з тим, що методи управління проектами в значній мірі залежать від 

масштабу (розміру) проекту, термінів реалізації, якості, обмеженості ресурсів, місця  

й умов реалізації, розглянемо основні види т.зв. спеціальних проектів, у яких один з 

перерахованих факторів відіграє домінуючу роль і вимагає до себе особливої уваги, а 

вплив інших факторів нейтралізується за допомогою стандартних процедур конт-ролю 

(табл. 8.1).  

Малі проекти невеликі за масштабом, прості й обмежені обсягами. Так, в 

американській практиці розрізняють:   
― капіталовкладення: до 10—15 млн. доларів;   
― трудовитрати: до 40—50 тис. людино-годин.  
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Таблиця 8.1 – Класифікація типів проектів 
 

Класифікаційні ознаки    Типи проектів    

За рівнем проекту Проект  Програма   Система  

За масштабом (розміром прое- Малий  Середній   Мегапроект  

кту)           

За складністю Простий Організа-  Технічно  Ресурсно Комплексно  

   ційно  складний  складний складний  

  складний        

За термінами реалізації Короткостроковий  Середній   Мегапроект  

За вимогами до якості і спосо- Бездефектний  Модуль-   Стандартний  

бів його забезпечення     ний      

За вимогами до обмеженості 
Мультипроект 

   

Монопроект 

 

ресурсів сукупності проектів 

    

          

За характером проекту/ рівню Міжнародний    Вітчизняний:  

учасників (спільний)  Державний    

     Територіальний   

     Місцевий    

За характером цільового за- Антикризовий  Реформування / реструктуризація  

вдання проекту Маркетинговий    Інноваційний  

 Освітній   Надзвичайний  

За об'єктом інвестиційної дія- Фінансовий інвести-  Реальний інвестиційний  

льності ційний         

За головною причиною 
виник- Можливості, Необхідність структу- Реорганізація  

нення проекту що відкрилися рно-функціональних Реструктуризація  

  

перетворень 

    

 Надзвичайна   Реінжиніринг  

 ситуація         

 
Мегапроекти — це цільові програми, що містять безліч взаємозалежних про-ектів, 

об 'єднаних загальною метою, виділеними ресурсами і відпущеним на їхнє ви-конання 

часом. Такі програми можуть бути міжнародними, державними, національ-ними, 

регіональними, міжгалузевими (враховувати інтереси декількох галузей еко-номіки), 

галузевими і змішаними. Як правило, програми формуються, підтримують-ся і 

координуються на верхніх рівнях управління: державному, обласному і регіона-льному 

тощо. 

Мегапроекти мають декілька відмінних рис: 

― високою вартістю (порядку $1 млрд. і більш);  

― капіталоємністю — потреба у фінансових коштах у таких проектах, як прави-ло, 

вимагає нетрадиційних (акціонерних, змішаних) форм фінансування, зви-чайно 

силами консорціуму фірм;   
― трудомісткістю — 2 млн. чіл.-годин на проектування, 15—20 млн. чіл.-годин на 

будівництво;   
― тривалістю реалізації: 5—7 і більш років;   
― необхідністю участі інших країн;   
― віддаленістю районів реалізації, а отже, додатковими затратами на інфрастру-ктуру;   
― впливом на соціальне й економічне середовища регіону і навіть країни взагалі.   

Складні проекти враховують наявність технічних, організаційних чи ресурс-них 



завдань, вирішення яких припускає нетривіальні підходи й додаткові витрати на 
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їхнє вирішення. Природно, на практиці зустрічаються «скошені » варіанти складних 

проектів з переважним впливом якого-небудь з перерахованих видів складності — 

наприклад, використання нетрадиційних технологій будівництва, значне число уча-сників 

проекту, складні схеми фінансування тощо — усе це суть прояву складності проектів.  
Короткострокові проекти зазвичай реалізуються на підприємствах по виро-

бництву новинок різного роду, досвідчених установках, відбудовних роботах. На та-ких 

об'єктах замовник зазвичай йде на збільшення остаточної (фактичної) вартості проекту, 

проти первісної, оскільки найбільш зацікавлений у якнайшвидшому його завершенні.  
Бездефектні проекти як домінуючий фактор використовують підвищену якість.  
Зазвичай вартість бездефектних проектів дуже висока і виміряється сотнями 

мільйонів і навіть мільярдів доларів, наприклад атомні електростанції. 

Мультипроекти включають зміни існуючих чи створення нових організацій і фірм. 

Мультипроектом вважається виконання безлічі замовлень ( проектів) і послуг у рамках 

виробничої програми фірми, обмеженої її виробничими, фінансовими, тим-часовими 

можливостями і вимогами замовників.  
У якості альтернативних мультипроектів виступають монопроекти , що мають чітко 

обкреслені ресурсні, тимчасові й інші рамки, реалізовані єдиною проектною командою і 

що являють собою окремі інвестиційні, соціальні й інші проекти.  
Модульне будівництво є відносно новим способом рішення ряду задач управ-ління 

проектами. У вітчизняній термінології такий метод прийнятий називати ком-плектно-

блоковим. 

Суть його полягає в тому, що велика частина майбутнього об'єкта (іноді — до 95% 

його вартості) виготовляється не на місці майбутньої експлуатації, а «осто-ронь» — іноді 

за тисячі кілометрів від будівельного майданчика, у заводських чи напівзаводських 

умовах.  
Після виготовлення такі великі модулі транспортуються і встановлюються на місці 

майбутньої експлуатації.  
Цей метод ефективний для промислових об'єктів (як правило, палив-енергетичного 

призначення), що споруджуються у важкодоступних, віддалених ра-йонах з нерозвиненою 

виробничою і соціальною інфраструктурою.  
Міжнародні проекти зазвичай відрізняються значною складністю і вартістю. Їх 

відрізняє також важлива роль в економіці і політику тих країн для яких вони роз-

робляються.  
8.3 Ознаки інвестиційного проекту 

 
Для успішного здійснення проекту необхідно виділити його основні ознаки, які 

дозволяють менеджерам побачити об’єкти управління та використати необхід-ний 

інструментарій для реалізації проекту. До основних ознак проекту відносять:  
1. Місія – це генеральна мета проекту, чітко виражена причина його існування. Вона 

деталізує статус проекту, забезпечує орієнтири для визначення цілей на-ступних 

рівнів, а також стратегій на різних організаційних рівнях.  
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2. Стратегія проекту – центральна ланка у виробленні напрямків дії з метою 

отримання визначених місією цілей результатів проекту. Підготовку стратегії 

проекту можна поділити на три послідовні процедури:  

― стратегічний аналіз;   
― розробка і вибір стратегії;   
― реалізація стратегії.   

Стратегічний аналіз починається з аналізу зовнішнього і внутрішнього сере-

довища. З боку зовнішнього середовища можна очікувати або загрози, або можли-вості для 

реалізації проекту (SWOT- аналіз).  
До числа факторів зовнішнього середовища відносять: 

― технологічні (рівень існуючих, наявність нових технологій);   
― ресурсозабезпеченість (наявність, доступ);   
― економічні (інфляція, процентні ставки, курси валют, податки);  

― обмеження державного сектора (ліцензування, законотворчість);   
― соціальні (рівень безробіття, традиції, смаки, підлога, вік);   
― політичні (зовнішня, внутрішня, економічна);   
― екологічні (рівень забруднення, заходу);   
― конкуренти (кількість, розміри, сила).  

Внутрішнє середовище включає:  
― цільові ринки (ніша, у якій працює фірма, коло її споживачів);  

― маркетингові дослідження (наявність фахівців, бюджет маркетингу);   
― збут (обсяги продажів, знижки);   
― канали розподілу (як, через кого продається);   
― виробництво (устаткування, технологія, площі);   
― персонал (кваліфікація, чисельність, мотивація, корпоративна культура);   
― постачання (постачальники, умови і системи постачання);  

― дослідження і розробка НІДКР (рівень, бюджет);   
― фінанси (структура капіталу, оборотність, ліквідність, фінансовий стан);   
― номенклатура продукції (ступінь диверсифікованості).   

Виходячи з місії, цілей організації, на основі результатів SWOT-аналізу розро-

бляється стратегія.  
Розробка і вибір стратегії здійснюються на трьох різних організаційних рівнях:  

― корпоративна стратегія (загальний напрямок розвитку, тобто стратегія рос-ту, 

збереження чи скорочення);   
― ділова стратегія (стратегія конкуренції конкретного товару на конкретному ринку). 

Стратегія проекту розробляється в рамках ділової стратегії, тобто від-повідає на 

запитання, яким образом продукція проекту буде конкурувати на ринку. Очевидно, 

що вибір стратегії проекту повинний існувати в рамках вже обраного загального 

напрямку розвитку організації. При розробці ділової стратегії використовують три 

основних підходи [16]:   
а) стратегія лідерства у витратах; б) стратегія диференціації (унікальності 

по якому-небудь напрямку);   
в) стратегія концентрації на визначених напрямках (групі покупців, номе-

нклатурі виробів і географії їхнього збуту);  
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― функціональна стратегія (розробляється для кожного функціонального під-

розділу, з метою конкретизації обраної стратегії проекту). Таким чином, при 

визначенні стратегії проекту необхідно звернути увага на основні аспекти:   
а) географічне місце розташування, у якому буде діяти проект; б) 

вибір корпоративної стратегії;   
в) вибір позиції на ринку (частки ринку) і розрахунок часу, необхідного для 

досягнення даної мети;   
г) установка основного співвідношення «продукт — ринок» для розробки 

концепції маркетингу;   
д) функціональне призначення й область застосування планованої до випу-ску 

продукції;   
е) вибір оптимальної групи клієнтів; ж) основні якості продукції, що сприяють 

успіху, з обліком фактичних чи   
потенційних конкурентів;   

з) використання виняткове власних засобів для забезпечення посилення 

положення на ринку або об'єднання зусиль з іншими компаніями. 

Реалізація стратегії має на увазі, у першу чергу, необхідність визначених змін, 

необхідних в організаційній структурі й організаційній культурі. Тому часто необхідно 

створити спеціальні координаційні механізми на додаток до організацій-ної структури 

управління: проектні, міжпроектні (програмні), венчурні (для проектів з високими рівнями 

ризиків) групи.  
Істотним елементом стратегії є фактор т.зв. організаційної культури, що включає:  

― бачення (філософію) організації;   
― пануючі цінності;   
― норми і правила поведінки;   
― чекання майбутніх змін;  

― процедури і поведінкові ритуали.   
3. Результат проекту.   

Під результатом проекту розуміють продукцію, результати, корисний ефект проекту. 

Як результат, залежно від типу/мети проекту, можуть виступати: наукова розробка, новий 

технологічний процес, програмний засіб. будівельний об'єкт, реалі-зована навчальна 

програма , реструктуризована компанія, сертифікована система якості і т.д. Про успішність 

проекту (результату) судять по тому, наскільки він (ре-зультат) відповідає по своїм 

витратним / доходним, інноваційним, якісним, тимча-совим, соціальним, екологічним і 

іншим характеристикам запланованому рівню. 

4. Керовані параметри проекту:  
― обсяги і види робіт із проекту;   
― вартість, витрати, витрати по проекті;   
― тимчасові параметри, що включають терміни, тривалість і резерви виконання робіт, 

етапів, фаз проекту, а також взаємозв'язку робіт;   
― ресурси, необхідні для здійснення проекту, у тому числі: людські чи трудові, 

фінансові ресурси, матеріально-технічні, поділювані на будівельні матеріали, 

машини, устаткування, що комплектують вироби і деталі, а також обмеження по 

ресурсах;   
― якість проектних рішень, застосовуваних ресурсів, компонентів проекту та інше.  
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Проект і процес його реалізації, здійснення є складною системою, у якій сам проект 

виступає як керована підсистема, а керуючою підсистемою є управління проектом. 

5. Оточення проектів.   
Проект має ряд властивостей, про які доцільно пам'ятати, тому що це допома-гає 

методично правильно організувати роботу з його реалізації:  
― проект виникає, існує і розвивається у визначеному оточенні;  

― склад проекту не залишається незмінним у процесі його реалізації і розвитку: у 

ньому можуть з'являтися нові елементи (об'єкти) і з його складу можуть віддаля-тися 

деякі його елементи;  

― проект, як і всяка система, може бути розділений на елементи, при цьому між ви-

діленими елементами повинні визначатися і підтримуватися певні зв'язки.  

Поділ усієї сфери діяльності, у якій з'являється і розвивається проект, на влас-не 

«проект» і «зовнішнє середовище» деякою мірою умовно. Причини цього поля-гають у 

наступному:  
1) Проект не є твердим стабільним утворенням: ряд його елементів у процесі 

реалізації проекту можуть змінювати своє місце розташування, переходу до 

складу проекту з зовнішнього середовища і назад.   
2) Ряд елементів проекту можуть використовуватися як у його складі, так і по-за 

ним. Типовим прикладом можуть служити фахівці, що одночасно пра-цюють як 

над реалізацією конкретного проекту, так і над рішенням деяких   
інших проблем (зокрема, над виконанням якогось іншого проекту). Схема-тичне 

зображення проекту і його оточення наведено на рис. 1.3.  
Варто звернути увагу на перехідну зону, через яку між ними здійснюється зв'я-зок і 

переміщення елементів, тим чи іншим способом осіб, що беруть участь у робо-ті по його 

реалізації.  
У практиці зазвичай підлягають вивченню три аспекти оточення проекту:   

― політичний, а саме — відношення державної і місцевої влади до проекту;   
― територіальний, що включає вивчення конкурентних пропозицій на ринку 

аналогічної продукції;   
― екологічний, пов'язаний з необхідністю забезпечення екологічної безпеки проекту.   

6. Проектний цикл  
Період часу між моментом появи проекту і моментом його ліквідації назива-  

ється проектним циклом (говорять також — «життєвим циклом проекту»). 
 
 

Контрольні питання 
 

1. Поняття про інвестиційний проект.   
2. Місія та стратегія проекту.   
3. Класифікація тирів проектів.   
4. Управління проектами.  
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Тема 9. Фінансове забезпечення інвестиційного процесу 
 

9.1 Характеристика фінансового забезпечення інвестиційного проекту 9.2. 

Планування та контроль капіталовкладень 

9.3 Етапи планування капітальних вкладень на підприємстві  

 

9.1 Характеристика фінансового забезпечення інвестиційного проекту  
 

Інвестиційна діяльність збільшує основні фонди та виробничі потужності з 

урахуванням найновіших досягнень у галузі економіки й технології або підтримує їх у 

працездатному стані. Багатогранні аспекти такої діяльності опрацьовуються за до-помогою 

безперервного інвестиційного планування, яке охоплює різні проміжки ча-су. Стратегічні 

та тактичні цілі підприємства взаємопов’язуються завдяки гармоній-ному розподілу 

функцій і завдань на стадії довгострокового прогнозу, розраховано-го на 10-15 років, 

середньострокового плану, що складається па 3-8 років, і коротко-строкових планів, які 

розроблюються на 1-3 роки з глибоким конкретним опрацю-ванням усіх аспектів 

виробничої та інвестиційної діяльності. Динамізм і мінливість економічних ситуацій, що 

характерні для вільного підприємництва, підтримують рі-вновагу ринку в цілому, але вони 

ж зумовлюють періодичне коригування інвести-ційних планів. Процес цей природний; він 

відображає суть нових функцій вищого керівництва — управління підприємством замість 

вирішення оперативних контро-льно-розподільних питань.  
Вихідними компонентами інвестиційного планування є пошук і формування 

варіантів капіталовкладень, визначення відносних і абсолютних розмірів їх прибут-ковості, 

встановлення можливостей фінансування за рахунок різних джерел, оціню-вання 

надійності реалізації та можливості успіху того чи іншого варіанта інвесту-вання. До 

вирішення таких складних і нехарактерних для управлінського персоналу проблем 

доцільно залучати науково-консультаційні фірми або тимчасово наймати групи вчених — 

спеціалістів у цій галузі наукових і практичних знань. Правильність прийнятих науково-

технічних рішень, пов'язаних із практичними можливостями, підтвердиться тривалим 

благотворним впливом інвестицій на виробництво та збут продукції, збільшенням 

прибутку підприємства.  
Основною метою підприємства в умовах ринкової економіки, як це випливає зі 

світового досвіду, є прибутковість. Подальша мета — збільшити обсяги виробницт-ва й 

реалізації, створити й підтримувати добру репутацію підприємства у спожива-чів, високу 

продуктивність праці , поліпшити якість та споживчі властивості вироб-люваної продукції, 

створити нові сучасні зразки виробів, досягти високих кількісно-кваліфікаційних 

показників, високого професійного рівня виробничого персоналу, домогтися його 

сумлінного ставлення до роботи, а також високої суспільної репута-ції . Деякі з цих 

показників важко оцінити кількісно, проте вони істотно впливають на розробку 

інвестиційної політики підприємства і дають змогу на будь-якому про-міжку часу 

приймати правильні й обґрунтовані рішення щодо капіталовкладень. 
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9.2. Планування та контроль капіталовкладень 
 

До основних складових процесу планування та контролю капіталовкладень 

належать: 

― пошук і дослідження об'єкта капітальних вкладень;   
― розробка кількісних показників і якісних характеристик різних варіантів інве-

стування;  

― порівняння варіантів і вибір найкращого;   
― розробка проекту плану капіталовкладень з урахуванням специфіки даного об'єкта й 

реальних можливостей фінансування капітальних вкладень;   
― розгляд пропозицій і прийняття рішення про капіталовкладення, складання плану 

його реалізації;   
― організаційно-економічний контроль процесу інвестування на всіх його стадіях. 

Інвестиційний процес має найвищу ефективність за умови досягнення пану га-   
рмонії як при прийнятті рішення, так і при його втіленні. Проаналізувавши випадки 

невдалих капіталовкладень (на жаль, досить поширених), можна сформулювати такі їх 

причини. Перша — незбалансованість частин, компонентів, факторів і функцій, що 

стосуються інвестиційної ідеї, процесу планування та реалізації плану. Друга важлива 

причина — розбіжність планів підприємства і капіталовкладень. У цьому разі ймовірність 

невдачі тим вища, чим менше гармонії між інвестиційним проектом і стратегією розвитку 

підприємства . Третя причина пов’язана з непередбачуваністю й мінливістю економічної 

ситуації. До цього особливо треба бути готовим в умовах ринкової економіки. І нарешті, 

найпомітніша причина невдалого й неефективного інвестування полягає в 

незбалансованості інвестиційних потужностей, причому в різних вимірах і проявах, що 

охоплюють проектно-кошторисну документацію, буді-вельні конструкції та матеріали, 

машини, механізми , устаткування тощо. Усі ці при-чини слід ураховувати, розроблюючи 

інвестиційну політику підприємства, склада-ючи комплекс заходів для досягнення гармонії 

в інвестиційних потужностях. В умовах вільних ринкових відносин підприємства , що 

виробляють ту чи іншу про-дукцію, після насичення своєю продукцією споживчого ринку 

робитимуть усе можливе для того, щоб знайти нових споживачів і нові сфери збуту своєї 

продукції. У ринковій еко-номіці не споживач іде до підприємства , а навпаки, 

підприємство шукає споживача. Це дуже потужний стимул. Вигідні варіанти слід шукати 

постійно й після того, як підприємс-тво нагромадить достатньо коштів для інвестиційної 

діяльності. Фінансові кошти, звичай-но , мають бути збалансовані з інвестиційними 

ресурсами. Дефіцит порушує різні об'єктив-ні пропорції та співвідношення.  
Пошук нових ідей щодо капіталовкладень – прерогатива не тільки керівництва під-

приємства чи дослідного підрозділу. У ньому мають бути зацікавлені всі працівники. Це 

досягається природним шляхом у разі впровадження інших форм власності (наприклад, 

акціонерної), які не відокремлюють працівника від засобів виробництва та отриманих при-

бутків. Решта налагоджується за допомогою автоматичних економічних регуляторів. 

Важливо мати резерв ефективних ідей щодо капіталовкладень. Вони не збільшують 

балансу підприємства, а дають йому змогу утримувати свої позиції на ринку й захоплюва-

ти нові сфери, що так само важливо в умовах "дефіцитної" (але вільної) економіки. Наяв-

ність величезного дефіциту — ненормальне, а тому тимчасове явище. Після його ліквідації 

значущість валових показників відійде на другий план, звільнивши місце для якості й нау-

ково-технічного рівня виробів. 
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Нова ідея щодо капіталовкладення на стадії її зародження формулюється значною 

мірою абстрактно. У загальних рисах, спираючись на попередній досвід і наукові знання, 

робиться певний висновок, наприклад такий: ідея плідна, принесе успіх і може бути реко-

мендована для реалізації. Після цього слід перевести подібні характеристики на мову суво-

рих кількісних характеристик. Оскільки інвестиції зачіпають довгострокові інтереси й реа-

лізуються протягом тривалого часу, існує потреба надійного довгострокового планування 

та прогнозування. З метою порівняння різних варіантів капіталовкладень і вибору 

найкращого треба оцінити рентабельність кожного з них. Рентабельність залежить від 

багатьох компонентів, найважливішими з яких є поточні прибутки, поточні витрати, 

витрати на придбання (осно-вні капіталовкладення) і залишкова вартість. Слід ураховувати 

також інвестиційний період і розрахунковий розмір ренти. Розрахувавши ці компоненти, 

можна одержати вихідну ін-формацію для оцінювання рентабельності варіанта 

капіталовкладення. 

Дуже важливо під час розрахунку наведених компонентів ураховувати вірогідність 

прогнозів щодо капіталовкладення. При цьому бажано спиратися на найімовірніші прогно-

зи. Досягти такого рівня у прогнозуванні дуже важко, але необхідно, бо процес інвесту-

вання завжди пов'язаний з великими витратами, а тому їх марнотратство може означати 

для підприємства крах усієї діяльності.  
Поточні прибутки , які підприємство одержує через інвестиції, є постійними. Розра-

хунок і оцінювання їх у динаміці змикаються з проблемою прогнозування обсягів реаліза-

ції вироблюваної продукції на ринку. Для цього будують графік у вигляді кривої, яка скла-

дається з трьох частин, що відповідають таким процесам: завоювання ринку (або збіль-

шення обсягів продажу), насичення потреб і зменшення попиту. Отже, визначення поточ-

них прибутків і вплив на їх збільшення потребують постійного вивчення ринку і попиту 

споживачів. Від цього залежать ефективність інвестиційного процесу і ступінь ризику, по-

в'язаного з досить тривалим інвестуванням капіталовкладень.  
Поточні витрати здійснюються тривалий час залежно від капіталовкладень і відо-

бражають розмір компенсації за споживання у процесі виробництва різних видів ресурсів  
— матеріальних , трудових, енергетичних тощо. Розраховуючи ці ресурси, так само як і 

по-точні прибутки , треба враховувати фактор часу, оскільки капіталовкладення мають 

трива-лу комплексну дію на процес виробництва й неоднаковою мірою охоплюють окремі 

види виробничих ресурсів. Можливі різні варіанти, які слід ураховувати протягом усього 

пері-оду інвестування, тобто вводити в розрахунки функцію часу. Для кожного виду 

ресурсів можна побудувати певну криву і комплексно проаналізувати динаміку всіх 

кривих у часі. Витрати на придбання (основні капіталовкладення) — це великі одночасні 

витрати, які робляться на початку інвестиційного циклу і є передумовою всіх подальших 

витрат і прибутків. Це найважливіша стаття витрат у структурі інвестицій . Обчислити її 

легко, по-трібно лише враховувати можливість появи додаткових затрат на придбання. 

Про це іноді забувають господарські керівники, здійснюючи поступове технічне 

переоснащення під-приємств і модернізуючи устаткування.  
Зазначимо, що в інвестиційних розрахунках важливо враховувати залишкову (або 

утильну) вартість капіталовкладення , тобто ту, що залишається наприкінці інвестиційного 

періоду. У поширеній нині практиці її не беруть до уваги; основні фонди, як правило, екс-

плуатують до повного фізичного зношення, а моральні втрати не враховують. При цьому 

спостерігається відставання від сучасного рівня науково-технічного прогресу. Певно, ри
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нок примусить змінити підходи й у цьому питанні. Тоді утильну вартість капіталовкладен-

ня прогнозуватимуть ще на початку інвестиційного періоду. 

До речі, інвестиційний період, або термін капіталовкладення, є дуже важливим ком-

понентом у довгостроковому й поточному плануванні. Оскільки він впливає на виробни-

чий процес у широкому розумінні, то для порівняння різних варіантів капіталовкладень, 

вивчення питань про їх рентабельність слід обов'язково мати уявлення про його трива-

лість. Інвестиційний період є невід'ємною частиною будь-якого капіталовкладення й вико-

ристовується для складання інвестиційного плану. 

В інвестиційному плануванні винятково велике значення має розрахунок ренти. Ка-

пітальні вкладення відволікаються на кілька років, а за сучасних термінів будівництва — і 

десятиріч. Витрати й прибутки з урахуванням фактора часу мають різну цінність. Сього-

днішня вартість грошей перевищує майбутню. Ідеальний варіант співвідношення витрат і 

прибутків у часі міг бути, наприклад, таким: прибутки — сьогодні, а витрати — завтра 

(хоча на практиці такого не буває). Тому завдання правильного розподілу витрат і прибут-

ків у часі дуже важливе в інвестиційному плануванні.  

В економічній теорії розрахунковий розмір ренти розглядається з двох поглядів: як 

фактор витрат і прибутку. Це означає, з одного боку, що рента — це витрати, необхідні для 

перетворення капіталу на капіталовкладення, а з іншого боку, що розрахунковий розмір 

ренти — це прибуток (у відсотках), який передбачається від цього капіталовкладення або  

ж вміщення капіталу в альтернативні варіанти капіталовкладень.  

Природно, що розмір ренти не може бути менший від норми прибутку, встановленої 

для інвестування капіталу. При визначенні рентабельності різних варіантів капіталовкла-

день у межах одного підприємства розрахунковий розмір ренти є цільовим прибутком, ви-

раженим у процентах, тобто нормою прибутку (нормою ренти), що передбачається для ін-

вестиції. Такі самі розрахунки використовують і у складніших ситуаціях. 

В інвестиційному плануванні важливо враховувати ймовірність досягнення бажаного 

ефекту й надійність реалізації окремого варіанта капіталовкладень. Із цим пов'язане 

прагнення керівництва й колективу підприємства уникнути невиправданого ризику та 

надійно реалізува-ти свої інвестиції. З поширенням приватної власності значущість цього 

фактора зростатиме, оскільки інвестиції перестануть бути "нічиїми", як часто траплялося 

донедавна. 

Обережна інвестиційна політика на перших етапах переходу до ринкових відносин 

притаманна багатьом підприємствам і організаціям, особливо тим, де переважають колек-

тивні форми власності. За наявності багатьох диспропорцій і "голодного" ринку така полі-

тика багато в чому виправдана. Часу для пристосування до нових умов цілком достатньо, 

щоб підготуватися до майбутніх неординарних інвестиційних рішень, які б дали змогу 

утримувати зайняті позиції на ринку серед рівноправних партнерів. Але треба враховувати 

небезпеку невикористання нововведень і технічних удосконалень і сміливіше впроваджу-

вати досягнення науково-технічного прогресу. 

Сфера застосування інвестиційних розрахунків згідно із стратегічними і тактичними 

міркуваннями має неухильно розширюватися. Найчастіше їх доцільно застосовувати під 

час техніко-економічного обґрунтування спорудження підприємства, вибору району будів-

ництва й конкретного будівельного майданчика, встановлення раціональної потужності 

об'єкта будівництва, вибору форми відтворення основних фондів і виробничих потужнос-

тей (нове будівництво, розширення, реконструкція, технічне переоснащення чи модерніза-

ція устаткування), визначення технології виробництва, номенклатури вироблюваної про-

дукції тощо. Наведені найхарактерніші приклади свідчать про те, що інвестиційні розраху-

нки можна виконувати як для окремого підприємства, так і для будь-якої галузі й регіону. 

Наприклад, прийняти рішення про будівництво підприємства можна лише після того, як 
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буде вичерпана можливість досягти необхідних обсягів виробництва тієї чи іншої продук-

ції на діючих підприємствах з урахуванням якнайповнішого використання їх потужностей. 

І в цьому можливі різні варіанти — від модернізації чи заміни устаткування на якомусь 

підприємстві галузі з метою збільшення обсягів випуску продукції до спорудження нового 

підприємства, якщо інші варіанти виявляться менш прийнятними.  
Плануючи інвестиції, підприємство повинно враховувати найважливіші фактори, що 

можуть вплинути на очікуваний результат прийнятого інвестиційного рішення. Ці фактори 

розподіляють на загальноекономічні, галузеві й такі, що виникають безпосередньо на рівні 

підприємства.  
До загальноекономічних факторів належать фінансово- кредитна політика уряду, рі-

вень інфляції у країні, державне стимулювання інвестиційної діяльності підприємств, гро-

шовий обіг у країні, рівень активності іноземних інвестицій, економічні зв'язки з іншими 

державами, чинне податкове законодавство тощо.  
Галузеві фактори характеризуються такими показниками, як рівень науково-

технічного розвитку галузі, енерго-, науко - та капіталомісткість виробництва, забезпече-

ність трудовим потенціалом, сировинними та енергоресурсами, зв'язки з іншими галузями 

народного господарства, тип галузі (розвивається швидко або повільно), територіальне 

розташування підприємств галузі тощо.  
9.3 Етапи планування капітальних вкладень на підприємстві 

 
Процес планування капітальних вкладень на підприємстві складається з двох 

послідовних етапів. На першому етапі передбачається обчислення необхідного обся-гу 

реальних інвестицій на певний розрахунковий період (рік або кілька років), на другому — 

визначення конкретних джерел фінансування інвестицій.  
Фінансування капіталовкладень підприємство здійснює за рахунок як власних, так і 

залучених коштів.  
До власних джерел фінансування капітальних вкладень підприємства належать 

внески засновників підприємства; акумульовані амортизаційні відрахування; кошти 

створених на підприємстві фінансових резервів і фондів; кошти, отримані від реалі-зації 

непотрібного майна; доходи, отримані від продажу цінних паперів, придбаних на 

фінансовому ринку; доходи, отримані від здачі майна в оренду, тощо. До залуче-них 

джерел фінансування капіталовкладень підприємства належать кошти, отримані від 

розміщення на фінансовому ринку власних цінних паперів (акції, облігації), дов-

готермінові кредити банків, інвестиції іноземних партнерів у створення спільних 

підприємств.  
Користування зовнішніми джерелами довготермінового фінансування потре-бує від 

підприємства певних витрат. Так, випуск і продаж цінних паперів підприєм-ства потребує 

витрат на їх випуск і оплату послуг фінансових посередників за їх розміщення на 

фінансовому ринку, у подальшому — виплату дивідендів акціонерам і процентів 

власникам облігацій.  
Залучення банківських позик пов'язане з необхідністю повернення основних сум 

боргу з виплатою процентів за користування кредитом.  
Для державних підприємств джерелами фінансування капіталовкладень мо-жуть 

бути також кошти державного і місцевого бюджетів, державних позабюджет-них 

благодійних фондів. 
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Формування структури джерел фінансування капіталовкладень залежить від дії 

багатьох факторів, таких як діюча система оподаткування підприємств; темпи зростання 

обсягів реалізації продукції підприємства, їх стабільність; структура акти-вів підприємства; 

стан ринку капіталів; кредитна політика національного банку кра-їни та ін.  
Вибір оптимальної структури джерел фінансування капіталовкладень має дуже 

важливе значення, оскільки дає змогу підприємству мінімізувати витрати на залу-чення 

капіталу, знизити ризик втрати платоспроможності й запобігти банкрутству. 

 

Контрольні питання 
 

1. Фінансове забезпечення інвестиційного проекту   
2. Планування інвестицій.   
3. Контроль за інвестиціями   
4. Алгоритм планування капітальних вкладень на підприємстві  
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Тема 10.  Менеджмент інвестицій 
 

10.1 Сутність, мета і завдання інвестиційного менеджменту 

 

Інвестиційний менеджмент — це процес управління всіма аспектами інвести-

ційної діяльності суб'єкта підприємництва.  
Основна мета інвестиційного менеджменту — забезпечити найефективнішу реа-

лізацію інвестиційної стратегії суб'єктів підприємницької діяльності. Для цього необ-хідно 

розв'язати такі основні завдання:  
― забезпечити фінансову стабільність і платоспроможність суб'єктів підприєм-ництва 

у процесі реалізації інвестиційних програм. Оскільки інвестиційна дія-льність 

пов'язана із вкладанням значних фінансових ресурсів, як правило, на тривалий 

період, то це може призвести до зниження платоспроможності інвес-тора, 

несвоєчасної сплати поточних рахунків і платіжних зобов'язань перед 

контрагентами, державним бюджетом тощо. Тому під час формування джерел 

фінансових ресурсів слід прогнозувати вплив інвестиційної діяльності на фі-нансову 

діяльність суб'єкта та його платоспроможність;   
― визначити можливі варіанти прискорення реалізації інвестиційних програм. Останні 

необхідно реалізувати якнайшвидше, оскільки це сприятиме приско-ренню 

економічного розвитку підприємств (організацій), швидкому форму-ванню 

грошових потоків у вигляді прибутку від інвестицій та амортизаційних відрахувань, 

скороченню термінів використання кредитних ресурсів, змен-шенню інвестиційних 

ризиків, пов'язаних з несприятливими змінами кон'юнк-   
тури інвестиційного клімату.  
Пріоритетним завданням є забезпечення високих темпів економічного розвит-ку 

підприємства за умови його достатньої фінансової стабільності, а не максимізація 

прибутку, як вважають окремі автори публікацій на цю тему.  
Розглянуті завдання визначають такі основні функції інвестиційного мене-  

джменту:  
― дослідження зовнішнього інвестиційного середовища та прогнозування кон'-

юнктури інвестиційної діяльності;  

― розробка стратегічних напрямів інвестиційної діяльності суб'єкта підпри-ємництва;   
― розробка стратегії формування інвестиційних ресурсів суб'єкта інвестиційної 

діяльності;   
― пошук і оцінювання інвестиційної корисності реальних проектів і вибір з них 

найефективніших;  

― оцінювання інвестиційних якостей фінансових інструментів і вибір з них 

найефективніших;  

― формування та оцінювання інвестиційного портфеля за критеріями доходнос-ті, 

ризику та ліквідності;  

― поточне планування та оперативне управління реалізацією окремих програм і 

проектів;  

― організація моніторингу інвестиційних програм і проектів;  
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― підготовка рішень про своєчасну відмову від неефективних проектів (продаж 

окремих фінансових інструментів). 

Сучасна інвестиційна діяльність безпосередньо пов'язана з "портфельною теорією" 

(Portfolio Theory). Вона базується на тому, що більшість інвесторів обирають для своєї 

інвестиційної діяльності більш ніж один об'єкт реального чи фінансового інвестування, 

тобто формують визначену їхню сукупність. Цілесп-рямований підбор таких об'єктів являє 

собою процес формування інвестиційного портфеля.  
Інвестиційний портфель являє собою цілеспрямовано сформовану сукуп-ність 

об'єктів реального і фінансового інвестування , призначених для здійс-нення 

інвестиційної діяльності в середньостроковому періоді відповідно до роз-робленої 

інвестиційної стратегії компанії (фірми).  
Незважаючи на включення в інвестиційний портфель різноманітних об'єктів 

інвестування він є цілісним об'єктом керування. 

Головною метою (формування інвестиційного портфеля компанії (фірми) є 

забезпечення реалізації її інвестиційної стратегії шляхом добору найбільш ефек-тивних і 

безпечних інвестиційних проектів і фінансових інструментів. З обліком сформульованої 

головної мети будується система конкретних цілей формування інвестиційного портфеля 

компанії з урахуванням обраної стратегії й особливос-тей здійснення інвестиційної 

діяльності. До числа основних можуть бути віднесе-ні наступні цілі:  
1. Забезпечення високих темпів росту капіталу. Реалізація цієї мети дозволяє 

забезпечити ефективну діяльність компанії (фірми) у довгостроковій перспективі. Оскільки 

формування інвестиційного портфеля підпорядковується розробленій ін-вестиційній 

стратегії і є формою її реалізації в середньостроковому періоді, дану ме-ту можна 

розглядати як пріоритетну.  

2. Забезпечення високих темпів росту доходу. Оскільки здійснення інвести-   
ційної діяльності вимагає мобілізації значних фінансових ресурсів, у тому числі по-

зичкових, при формуванні інвестиційного портфеля варто забезпечити включення до його 

складу проектів з високою поточною прибутковістю, що забезпечують під-тримку 

постійної платоспроможності компанії. Крім того, частина поточних доходів компанії 

(фірми) може бути капіталізована з метою підтримки оптимальної структу-ри 

інвестиційного портфеля.   
3. Забезпечення мінімізації інвестиційних ризиків. Окремі інвестиційні проек-   

ти, що перш за все забезпечують високі темпи росту доходу, можуть мати високий рівень 

ризиків, однак у рамках інвестиційного портфеля взагалі цей рівень повинний 

мінімізуватися в розрізі окремих напрямків інвестиційної діяльності. У процесі мі-німізації 

загального рівня ризиків по інвестиційному портфелі основна увага пови-нна бути 

приділена мінімізації ризику втрати капіталу, а лише потім мінімізації ри-зику втрати 

доходів. Крім того, ризик по інвестиційному портфелі повинний бути контрольованим.   
4. Забезпечення достатньої ліквідності інвестиційного портфеля. З метою 

досягнення ефективної керованості інвестиційним портфелем, забезпечення можли-востей 

швидкості реінвестування капіталу в більш вигідні проекти визначена части-на портфеля 

інвестицій повинна носити високоліквідний характер. Рівень ліквіднос-  
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ті інвестиційного портфеля (не варто плутати це поняття з рівнем ліквідності активів 

діючого підприємства, що забезпечує його платоспроможність) визначається інвес-

тиційним кліматом у державі, динамізмом кон'юнктури інвестиційного ринку і спе-

цифікою інвестиційної діяльності компанії (фірми).  
Розглянуті цілі формування інвестиційного портфеля в значній мірі є аль-

тернативними. Так, забезпечення високих темпів росту капіталу деякою мірою досягається 

за рахунок зниження рівня поточної прибутковості інвестиційного портфеля. Ріст капіталу 

і зростання доходів знаходяться в прямій залежності з рівнем інвестиційних ризиків. 

Забезпечення достатньої ліквідності може пере-шкоджати включенню в портфель 

високоприбуткових інвестиційних проектів, а також проектів, що забезпечують значний 

приріст капіталу в довгостроковому періоді. Враховуючи альтернативність цілей 

формування інвестиційного порт-феля, кожен інвестор повинний сам визначити їхні 

пріоритети на тім чи іншому етапі інвестиційної діяльності.  
Основні цілі формування інвестиційного портфеля можуть бути покладені в основу 

відповідних критеріальних показників, що розробляються компанією. Так, при формуванні 

інвестиційного портфеля кожна компанія може встановити прийня-тні для неї нормативні 

значення мінімальних темпів росту капіталу; мінімального рівня поточної прибутковості 

(або норми поточної прибутковості); максимального рівня інвестиційного ризику; 

мінімальну по капіталоємності частку високоліквідних інвестиційних проектів. Деякі з цих 

критеріальних показників можуть бути викори-стані не тільки по портфелі взагалі, але і 

при доборі в нього конкретних інвестицій-них проектів (фінансових інструментів 

інвестування).  
Розходження пріоритетних цілей формованих інвестиційних портфелів, видів 

об'єктів інвестування, що включаються до його складу, і інших умов визначає різ-

номаніття варіантів спрямованості і складу цих портфелів в окремих компаніях (фі-рмах). 

Це різноманіття інвестиційних портфелів у практиці інвестиційної діяльності певним 

чином типізується.  
Основні типи інвестиційних портфелів, формованих компаніями для реалі-  

зації своєї інвестиційної стратегії: 

1. По видах  
Портфель реальних інвестиційних проектів формується, як правило, компані-  

ями і фірмами, що здійснюють виробничу діяльність, для забезпечення свого розви-тку. 

Він формується за рахунок об'єктів реального інвестування усіх видів.  
Портфель цінних паперів формується, як правило, інституціональними інвес-торами 

— інвестиційними фондами й інвестиційними компаніями, трастовими фір-мами і т. ін.  
Портфель інших об'єктів інвестування доповнює, як правило, інвестиційний порт-

фель окремих компаній (наприклад, валютний портфель; депозитний портфель тощо). 

Сукупний інвестиційний портфель компанії може формуватися на базі лише одного з пе-

релічених видів портфелів чи включати ряд (а можливо і весь комплекс) цих видів. 

2. За пріоритетними цілями інвестування  
Портфель росту формується в основному за рахунок об'єктів інвестування, що 

забезпечують досягнення високих темпів росту капіталу (при супутніх їм висо-ких рівнях 

ризику). 
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Портфель доходу формується в основному за рахунок об'єктів інвестування, що 

забезпечують досягнення високих темпів росту доходу (по який також рівень ри-зику 

досить високий).  
Консервативний портфель формується в основному за рахунок об 'єктів інвес-

тування із середніми (а іноді і мінімальними) значеннями рівнів ризику (відповідно темпи 

росту доходу і капіталу по таких об'єктах інвестування значно нижчі ). Ці типи портфелів 

мають ряд проміжних різновидів. Портфелі росту і доходу при максима-льних значеннях 

своїх цільових показників називаються іноді агресивними портфе-лями. У рамках одного 

виду може бути обраний тільки один критерій формування портфеля по пріоритетним 

цілям інвестування. 

3. По досягнутій відповідності цілей інвестування 

Збалансований портфель характеризується повною реалізацією цілей його фо-

рмування шляхом добору інвестиційних проектів чи фінансових інструментів інвес-

тування, що найбільше повно відповідають цим цілям.  
Незбалансований портфель характеризується невідповідністю складу його 

інвестиційних проектів або фінансових інструментів інвестування поставленим цілям його 

формування. Різновидом незбалансованого портфеля є розбалансова-ний портфель, що 

являє собою раніше оптимізований портфель, що вже не задо-вольняє інвестора в зв'язку з 

істотною зміною зовнішніх умов інвестиційної дія-льності ( наприклад, зміною умов 

оподатковування) чи внутрішніх факторів (на-приклад, істотною затримкою реалізації 

окремих реальних інвестиційних проек-тів). Дана ознака типізації використовується для 

характеристики окремих видів портфелів чи інвестиційного портфеля компанії взагалі. 

Основні принципи формування інвестиційного портфеля:  
1. Принцип забезпечення реалізації інвестиційної стратегії визначає відповід-   

ну кореляцію цілей інвестиційної стратегії компанії з цілями формування інвести-ційного 

портфеля. Необхідність такої кореляції викликана використанням довго-строкового і 

середньострокового планування інвестиційної діяльності компанії, під-порядкованістю 

завдань середньострокового планування довгостроковим стратегіч-ним його цілям.   
2. Принцип забезпечення відповідності портфеля інвестиційним ресурсам ви-   

значає ув'язування загальної капіталоємності об'єктів, що відбираються в портфель,   
з обсягом інвестиційних ресурсів, сформованих з урахуванням забезпечення фінан-сової 

стійкості й оптимізованої структури їхніх джерел. Реалізація цього принципу визначає 

обмеженість об'єктів, що відбираються, рамками можливого обсягу їхнього фінансування.   
3. Принцип оптимізації співвідношення прибутковості і ризику визначає пропорції 

між цими показниками виходячи з конкретних пріоритетних цілей фо-рмування 

інвестиційного портфеля. Така оптимізація повинна забезпечуватися по кожному з видів 

портфелів і по інвестиційному портфелі взагалі. Реалізація цього принципу забезпечується 

шляхом відповідної диверсифікованості об'єктів інвестування.   
4. Принцип оптимізації співвідношення прибутковості і ліквідності також ви-   

значає необхідні пропорції між цими показниками виходячи з пріоритетних цілей  
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формування інвестиційного портфеля. Ця оптимізація повинна враховувати також 

забезпечення фінансової стійкості і поточної платоспроможності компанії.  
5. Принцип забезпечення керованості портфелем визначає обмеженість інвес-  

тиційних проектів, що відбираються, можливостями їхньої реалізації в рамках кад-рового 

потенціалу компанії і пакетів об'єктів фінансового інвестування , що відби-раються 

відповідно, можливостями систематично відслідковувати їхній курс і опе-ративно 

здійснювати необхідне реінвестування коштів 
 
 

Контрольні питання 
 

1. Економічна сутність інвестиційного менеджменту.   
2. Поняття про інвестиційний портфель.   
3. Класифікація інвестиційних портфелів.   
4. Принципи формування інвестиційного портфелю.  
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Тема 11. Організаційно -правове регулювання взаємодії суб’єктів 

інвестиційної діяльності 

 
Освоєння інвестицій у виробничі фонди здійснюється за допомогою підрядно- 

 
го, господарського або змішаного способів. 

Підрядний спосіб – це організаційна форма виконання робіт, виробництва продукції 

та надання послуг постійно діючими фірмами, підприємствами і організа-ціями на основі 

підрядних договорів і контрактів між інвесторами й учасниками ін-вестиційної діяльності.  
В інвестиційній сфері предметом підрядного договору є інвестиційний проект або 

частина проекту, вид або комплекс певних робіт.  
Модифікаціями підрядного способу є бригадний, дільничний, потоковий, на-  

скрізний колективний та ін.  
На принципах бригадного підряду можуть здійснювати свою діяльність малі 

підприємства, обумовлюючи в договорах взаємовигідні умови виконання робіт.  
Дільничний підряд може бути застосований підрозділами будівельних, мон-тажних 

організацій та фірм.  
При потоковому підряді укладається договір на послідовне виробництво для 

замовника декількох однотипних об’єктів. 

Наскрізний підряд передбачає укладання багатостороннього договору між кі-лькома 

суб’єктами інвестиційного проекту на спільне спорудження об’єкта для за-мовника, 

починаючи з нульового циклу і закінчуючи здачу об’єкта в експлуатацію.  
При колективному підряді будівельна фірма виконує роботи для декількох 

замовників, укладає договір від імені трудового колективу, при цьому підрозділи фірми не 

закріплюються за конкретним замовником окремими договорами, що до-зволяє оперувати 

матеріальними та трудовими ресурсами з метою дотримання тер-мінів виконання кожного 

проекту.  
При підрядному способі ведення робіт всі суб’єкти інвестиційної діяльності 

вступають в договірні відносини.  
Як правило, договір укладають дві сторони – замовник (інвестор) та підряд-  

ник.  
Замовником можуть виступати держава, міністерство, корпорація, асоціація, 

об’єднання, підприємство, установа або приватна особа. В умовах ринку дуже часто 

замовник водночас є інвестором, однак ці функції можуть і розмежовуватися.  
Підрядниками можуть виступати будівельно-монтажні, проектні і проектно-

будівельні промислові підприємства та організації або їх об’єднання, а також окремі 

фізичні особи , що мають право брати участь у здійсненні підприємницької діяльнос-ті 

взагалі, і в будівництві зокрема. Це можуть бути також фірми-посередники, що приймають 

на себе функції з координації робіт і мають право на таку діяльність (лі-цензію або 

сертифікат).  
Підрядник може залучати для виконання комплексу, виду або частини робіт інші 

фірми (субпідрядників), з якими укладаються субпідрядні договори . В цьому випадку 

підрядник по відношенню до субпідрядників стає замовником, а по відно- 
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шенню до інвестора – генеральним підрядником, причому відповідальність перед 

замовником щодо виконання всіх робіт лежить на ньому.  
Основною умовою, що фіксується в договорах для підрядника, — це необхід-ність 

точно додержуватися проектного завдання замовника.  
При підрядному способі реалізації інвестиційних проектів розрізняють такі типи 

договорів підряду, як генеральні (комплексні), річні, "під ключ", прямі (окремі).  
Генеральний договір укладається на виконання будівельних та інженерних ро-біт, 

постачання та монтаж обладнання, упорядкування території. Підрядник виконує основну 

масу загально будівельних робіт , здійснює значну частину постачання ма-теріальних 

ресурсів для будівництва. При цьому замовник бере на себе зобов’язання здійснити 

частину постачання і робіт як самостійно, так і за окремими прямими до-говорами.  
Замовник, у свою чергу, здійснює координацію робіт, передбачених в генера-льному 

договорі, з роботами, передбаченими іншими договорами, укладеними ним від своєї особи.  
В окремих випадках при тривалих термінах будівництва, крім генерального 

договору, можуть бути укладені річні договори, в яких деталізуються й уточнюють-ся 

обов’язки сторін.  
Різновидом генерального договору є договір "під ключ" , згідно з яким підря-дник 

бере на себе зобов’язання виконати комплекс робіт і постачання , несе відпові-дальність за 

спорудження об’єкта і змінює замовника по відношенню до інших уча-сників 

інвестиційного проекту. При цьому частина робіт і постачання може залиша-тися за 

замовником, але відповідальність за здачу " під ключ" несе підрядник, який повинен здати 

об’єкт повністю підготовленими до експлуатації, згідно з умовами договору і 

гарантійними зобов’язаннями.  
Прямі (окремі) договори укладається на виконання фіксованих обсягів робіт у 

випадку, коли замовник (інвестор) є автором технології виробництва, передбаченого  
в інвестиційному проекті. Відповідальність за координацію всіх робіт залишається за 

замовником.   
Господарський спосіб – це організаційна форма, при якій інвестиційні проекти 

реалізуються безпосередньо інвестором без залучення підрядника. При цьому функ-ції 

інвестора, замовника та підрядника об’єднуються однією юридичною особою – 

забудовником, який одночасно є розпорядником коштів, оперативним керівником і 

виконавцем будівельно-монтажних робіт.   
Змішаний спосіб є комбінацією підрядного та господарського способів. Як правило, 

підрядником виконуються складні матеріалоємні види будівельно-монтажних робіт, а 

забудовником – більш трудомісткі (обробні) роботи.   
Вибір того чи іншого способу реалізації проектів обґрунтовується інвестором   

в його бізнес-плані.  

У ринкових умовах державне регулювання інвестиційного процесу зводиться до 

захисту інтересів споживача інвестиційних товарів шляхом використання подат-кових і 

фінансово-кредитних важелів за допомогою ліцензування, стандартизації та нормування, 

застосування екологічного і санітарного контролю, антимонопольних заходів. Все це 

повинні враховувати суб’єкти інвестиційної діяльності, вступаючи в договірні відносини.  
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Договір – це угода двох або більше сторін , що обумовлює встановлення, зміну або 

припинення їх обов’язків і прав. На основі договору здійснюється регулювання 

організаційно-економічних відносин між суб’єктами інвестиційної діяльності. Дого-вір 

укладається для організаційно-технологічного розподілу та юридичного закріп-лення 

зобов’язань і вивчення відповідальності учасників угоди.  
Взаємовідносини між суб’єктами інвестиційної діяльності регулюються дого-вором 

підряду – правовим документом, згідно з яким підрядник зобов’язаний у встановлені 

терміни виконати для замовника зазначену в договорі роботу (послуги), застосовуючи 

власні матеріали або матеріали замовника; обов’язком замовника є прийняття виконаної 

роботи (послуг) у встановлений термін з оплатою по вказаній у договорі ціні. 

Залежно від мети господарського договору договір підряду укладається:  
― на капітальне будівництво;  

― на проведення проектних і дослідних робіт;   
― на виконання науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт. Договірна 

документація, як правило, складається з договору і додатків, в яких  

наводяться необхідні пояснення, обґрунтування і розрахунки, технічна документа-ція.  
Договір містить загальні, додаткові та особливі умови. Загальні умови – це типові, 

незмінні для всіх випадків вимоги, що встановлюються чинним законодавст-вом.  
Додаткові умови висвітлюють інформацію про предмет конкретного догово-ру, 

практику договірних відносин, що склалася, між конкретним замовником і під-рядника. 

Додаткові умови не можуть суперечити загальним. 

Особливі умови відображають спеціальні вимоги, що обумовлюються в конк-

ретному договорі (гарантії розподілу ризику при непередбачених обставинах, про-цедури 

вирішення можливих суперечок тощо).  
Підрядник має право сам встановлювати тип договору підряду – на конкурс-  

ній основі, на основі переговорів із замовником. Тип договору визначає метод вста-  
новлення ціни на спорудження інвестиційного об’єкта.  

За умовами конкурсу, замовник з багатьох пропозицій обирає найбільш вигід-ну за 

двома критеріями – вартістю будівництва і його тривалістю. Особливість дого-вору, 

укладеного на конкурсній основі, полягає в тому, що він встановлює вартість будівництва 

за закінченим проектом, який має тверду ціну. Прибуток підрядника включається до неї 

згідно з договором, тому він у процесі будівництва прагне до зниження поточних витрат.  
При укладанні договору підряду на основі переговорів замовника і підрядника 

договірна ціна встановлюється різними шляхами. У разі тривалого будівництва складних 

об’єктів важко точно зазначити вартість будівництва. В умовах зростання ризику через 

економічний спад або інфляцію витрати генпідрядника відшкодову-ються в розмірі 

кошторисної вартості з оплатою необхідної додаткової перевитрати і гарантованого 

прибутку – по суті, підрядник застрахований від ризику зростання цін на ресурси. 
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При укладанні договору "під ключ" реалізується наступний спосіб відшкоду-вання 

витрат – в розмірі фактичної вартості будівництва з оплатою гарантованого прибутку. 

Договір або контракт визначає:  
― сторони операції із зазначенням реквізитів, предмет договору – об’єкт і його місце 

знаходження;   
― завдання замовника – опис об’єкта і перелік робіт;  

― перелік необхідних документів (креслення, кошториси, специфікації, протоко-ли, 

узгодження, графіки тощо);   
― вартість за договірними цінами;   
― терміни введення об’єкта в експлуатацію (календарний план проведення ро-біт);   
― вимоги до складання проектно-кошторисної документації, обсяг і терміни 

представлення підрядчику;   
― конкретні зобов’язання з підготовки вибраного майданчика для будівництва, 

енергопостачання, організації і здійснення будівельно-монтажних робіт, ство-рення 

певних умов для будинків;   
― право інвестора на технічний нагляд за відповідальністю робіт, що викону-ються, 

вимогам проекту;   
― умови розірвання договору, відповідальність за невиконання зобов’язань.   

Предметом договору є збудований і готовий до експлуатації об’єкт або вико-наний 

комплекс робіт із спорудження об’єкта, а також його реконструкція, технічне 

переозброєння, ремонт.  
Суб ’єкти інвестиційної діяльності виконують безготівкові розрахунки через банки. 

Їх взаємовідносини з банками регулюються фінансово-кредитними догово-  
рами.  

Укладанню догорів між суб’єктами інвестиційної діяльності можуть передува-ти 

попередні договори, в яких визначаються наміри і заходи сторін, що забезпечу-ють 

своєчасне укладання договору підряду і початок проведення робіт.  
Для створення ринку інвестиційних товарів всі замовлення на підрядні роботи 

необхідно розміщувати через торги – тендери. Головна задача цих елементів інвес-

тиційної інфраструктури – зведення між собою продавців і покупців.  
На тендерах у ролі покупця товару (об’єкта будівництва) виступає замовник 

(інвестор), а в ролі продавця – група підрядників, що пропонують свої послуги з бу-

дівництва потрібного замовнику об’єкта належної якості і в прийнятні терміни.  
Тендерні торги за кожний об’єкт, починаючи з публікації в ЗМІ, можуть три-вати 

понад один місяць. Публікація містить технічну характеристику об’єкта і відо-мості про 

замовника. Зацікавлений підрядник, який не має замовлень, подає заявку на участь в 

торгах в тендерний комітет або посередницьку фірму, що займається організацією цих 

торгів.  
Вони надають потенційному підряднику наступну тендерну документацію:  

― інструкцію для учасника торгів,   
― креслення майбутнього об’єкта, специфікацію і відомості про обсяги робіт,   
― форми й умови контракту,   
― форми тендера, гарантійного листа і бланк для інформації про учасника тендера.  
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Учасник тендера вивчає цю документацію, розробляє проект організації робіт, 

складає кошторис витрат на будівництво об’єкта, визначає мінімально можливі тер-міни, 

кошторисну вартість і прийнятну для себе ціну, потім заповнює форми тенде-ра, 

гарантійного листа і бланк інформації про себе і надсилає ці документи посеред-ницькій 

фірмі або в тендерний комітет.  
Посередницька фірма (тендерний комітет) разом з замовником організує екс-пертну 

комісію, вивчає всі заявки і матеріали та оголошує переможця тендера, з яким замовник 

укладає договір підряду.  
Організацією тендера займаються авторитетні консультаційні фірми (консор-ціуми – 

для великих об’єктів). Їх послуги оплачуються замовником.  
Тендерна документація повинна бути однаковою для всіх претендентів, зрозу-мілою, 

мати вичерпну інформацію необхідну для розробки тендерних пропозицій, та не 

утворювати ризиків для підрядчиків за умов, що вони не можуть передбачити при 

визначені ціни, не яку не мають впливу.  
Замовник повинен надати претендентам тендерну документацію у відповідно-сті до 

процедури та вимог, що вказані у оголошенні про відкриті торги або у запро-шенні до 

участі у закритих конкурсних переговорах. 

Тендерна документація затверджується замовником и включає наступні доку-менти:  
― форму контракту;  

― форму тендерної пропозиції (оферта);   
― проектну документацію.   

Замовник у разі необхідності може змінити склад тендерної документації.  
До складу проектної документації входять: креслення, схеми, технічні умови,  

у разі необхідності інформація про стандарти, випробування, сертифікатах і т. ін.   
У разі проведення відкритих торгів замовник у засобах масової інформації дає 

оголошення про відкриті торги.  
 
 

Контрольні питання 
 

1. Економічна сутність освоєння інвестицій у виробничі фонди.   
2. Поняття про тендерні торги.   
3. Класифікація тирів договору підряду.   
4. У чому полягають основні завдання економічного управління?  
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Тема 12.  Використання інвестицій 
 

12.1 Розподіл прибутку підприємства на реінвестування розвитку виробниц-тва 

і дивіденди  
 

Фінансові надходження підприємство розподіляє на чотири основні потоки: 

відшкодування поточних матеріальних витрат; оплату праці; грошові нагромаджен-ня і 

сплату податків, відрахувань; здійснення різноманітних платежів.  
Важливим завданням фінансового менеджера є розподіл прибутку підприємства на 

розвиток виробництва і виплату дивідендів власних цінних паперів. Розподіл прибу-тку, з 

одного боку — це результат ефективності виробництва, з іншого — раціональ-ність 

розподілу прибутку, що визначає ефективність подальшого виробництва.  
Розподіл прибутку підприємства у загальному вигляді ілюструє рис. 12.1. Прибуток 

спрямовується насамперед на сплату податків у бюджети різних рівнів, виплату відсотків 

за кредит і за облігаціями, далі — на інвестування розширення ос-новних і оборотних 

коштів, у резервні та страхові фонди, на виплату дивідендів за акціями. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 12.1. Розподіл прибутку на підприємстві 
 

При розподілі прибутку найважливіше визначити пропорції розподілу прибут-ку на 

реінвестування і виплату дивідендів. Розглянемо цю проблему докладніше.  
Рішення про розподіл прибутку на реінвестиції та виплату дивідендів оціню-ється 

показником норми розподілу, тобто відношенням суми дивідендів до прибутку після 

відрахування податків. Припустимо, сума дивідендів дорівнює 500 млн. грн., а прибуток 

після сплати податків — 900 млн. грн. Тоді норма розподілу дорівнює 55,5 %, або 0,555. 

Що менший цей коефіцієнт, то більші можливості підприємства для розвитку. Водночас 

низький коефіцієнт може не влаштовувати інвесторів; оптима-льний коефіцієнт розвитку 

— 0,4 – 0,6. 
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Для аналізу дивідендної політики підприємства використовують коефіцієнт, який 

визначає відношення дивіденду на одну акцію до прибутків на акцію. Викори-стовують 

також показник дивідендного покриття, який показує, скільки разів диві-денд може бути 

виплачений з прибутку на одну акцію. Припустимо , що сума сукуп-ного дивіденду 

дорівнює 990 грн., прибуток на одну акцію — 3340 грн. Тоді коефі-цієнт виплати дорівнює 

29,6 % (990 : 3340 • 100), а дивідендне покриття — 3,37. У розвинених країнах Заходу 

коефіцієнт виплати звичайно становить 35-55 %.  
Найпростішою моделлю визначення дивідендів є встановлення дивіденду як 

залишку або незалежної теорії дивідендів. Згідно з цією теорією підприємство, ви-бираючи 

дивідендну політику, має насамперед визначити оптимальний бюджет ка-пітальних 

вкладень, а також частину власних коштів, що піде на фінансування цього бюджету. 

Тільки після цього можна розраховувати суму доходу, що спрямовується на виплату 

дивідендів. Будь- який інший підхід призведе до того , що ефективність підприємства в 

майбутньому стане нижчою за можливу. За цією моделлю коефіці-єнт виплати може 

змінюватися щорічно.  
Підприємство може здійснювати політику постійного коефіцієнта виплати до-ходу у 

вигляді дивідендів. Але тоді через зниження доходу дивіденди зменшаться, а це, 

безумовно, призведе до зниження ринкової ціни акцій підприємства. Причому зниження 

може бути істотним, якщо інвестори сприймуть падіння дивідендів як си-гнал про 

негативні перепекти ми розвитку підприємства. Через це на практиці мене-джери рідко 

дотримуються цієї політики.  
Поширенішою на практиці є політика постійного збільшення доходу на одну акцію, 

девіз якої — ніколи не зменшувати щорічного дивіденду Якщо доходи на од-ну акцію 

підприємства збільшуються, то збільшуються і дивіденди на акцію, однак дещо 

повільніше, ніж дохід. Але якщо дохід на акцію зменшується, то дивіденд на акцію 

залишається на тому самому рівні або дещо меншому (рис. 12.2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 12.2 – Динаміка співвідношення доходів і дивідендів на акції 
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У період інфляції більшість підприємств вибирає політику постійного збільшен-ня 

дивідендів, що звичайно приводить до підвищення ринкової ціни акцій фірми.  
Стратегія низького регулярного дивіденду плюс екстрадивіденд дають підпри-

ємству мобільність, а інвесторам — впевненість у невеликому, але гарантованому 

дивіденді, що найбільшою мірою підходить підприємствам, для яких характерне ви-соке 

коливання прибутку. Менеджери вибирають розмір гарантованого дивіденду з огляду на 

гірші прогнози про прибуток у низькоприбуткові роки, а за підсумками року виплачується 

екстрадивіденд.  
Для підприємства оптимальною є дивідендна політика, яка забезпечує макси-мізацію 

цін його акцій. Якщо підприємство планує збільшити виплачувані дивіден-ди, воно 

повинно або випустити нові акції, або збільшити борг. При цьому небажа-но , щоб 

зменшувалися темпи розвитку виробництва або відбувалося різке відхилен-ня від 

оптимальної структури капіталу, 

За характером впливу на дивідендну політику розрізняють чинники, які ви-  
значають: 

― дивідендні платежі;   
― інвестиційні можливості;   
― вартість альтернативних джерел капіталу;   
― вплив дивідендної політики на необхідну ставку прибутковості.  

Чинники, що визначають дивідендні платежі:  

― положення, зафіксовані в емісійному проспекті про випуск облігацій, оскільки 

підприємство, перед тим як виплатити дивіденди за акціями, повинно викона-ти 

зобов'язання за облігаціями;   
― розмір нерозподіленого прибутку. Дивіденди не можуть його перевищувати (за 

винятком ліквідації підприємства);   
― забезпечення готівкою, тому що в разі дефіциту готівки банк може обмежити   

розмір дивідендів. 

Чинники, що визначають інвестиційні можливості: 

― ефективність можливих інвестиційних проектів з урахуванням часу;  

― можливість прискорювати або сповільнювати проекти, що дає змогу здійсню-вати 

гнучкішу дивідендну політику.  

Чинники, що визначають вартість альтернативних джерел капіталу:  
― витрати з продажу нових акцій;  

― ризик втрати контролю, тобто випуск нових акцій може призвести до втрати 

контролю над підприємством;   
― гнучкість структури капіталу. Підприємство може фінансувати певний рівень 

інвестицій за рахунок або власних фінансових ресурсів, або позикових коштів. Якщо 

на випуск нових акцій витрачено не дуже багато, то немає значення, за чий рахунок 

підприємство виплачуватиме дивіденди: нерозподіленого прибу-тку чи випуску 

нових акцій. Те саме стосується боргових фінансових ресурсів.   
Витрат на залучення додаткових фінансових ресурсів впливають на гнучкість 

структури капіталу.  
Вплив дивідендної політики на необхідну ставку прибутковості здійсню-  

ється через: 
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― ставки податків. На вибір дивідендної політики впливає податкове законодавство, 

особливо співвідношення податкових ставок на дивіденди і приріст капіталу;  
 

― переваги акціонерів. Одні інвестори вибирають виплату великих поточних 

дивідендів, інші — майбутній приріст капіталу. Якщо акціонера не влаш-товує 

дивідендна політика підприємства, то вкладає власні капітали в акції інших 

компаній;   
― оцінку акціонерами припустимого ступеня ризику операцій підприємства. Ак-

ціонери, які вважають, що підприємство має підвищений ризик, можуть вкла-дати 

отримані дивіденди в акції інших компаній;   
― ціну акцій підприємства на ринку.   

Переважання тієї чи іншої дивідендної політики залежить від податкової ситу-ації 

інвестора , його віку, освіти, психологічних особливостей, а також від того, ін-

дивідуальний це інвестор чи інституціональний.  
Держава в разі потреби може регулювати загальну суму виплати дивідендів. Розмір 

дивідендів може бути обмежений законами або рішеннями уряду, що спри-чинить також 

обмеження розміру дивідендів. Законодавство регулює дивідендну політику підприємств, 

що перебувають у важкому фінансовому становищі, і не об-межує діяльності фінансово 

стабільних підприємств. Такі обмеження можуть бути запроваджені законодавчо.  
Наприклад, дивіденди забороняється виплачувати, якщо це призведе до втрати 

підприємством платоспроможності; дивіденди можна виплачувати тільки тоді, коли є 

поточний оперативний прибуток; не розподілені в минулому дивіденди можуть бути 

виплачені в наступні роки.  
Уряд має право обмежувати виплату дивідендів; як правило, це вважається 

складовою політики боротьби з інфляцією. Політика обмеження доходів, у тому чи-слі й у 

вигляді дивідендів, використовувалась у Великобританії в 1973-1980 рр. як одна зі 

складових антиінфляційної політики. Це поєднувалося з контролем за ціна-ми . Після 

приходу до влади уряду консерваторів контроль за дивідендами було зня-то і багато 

підприємств різко збільшили поточні дивіденди, а деякі фірми навіть ви-платили дивіденди 

за попередні роки.  
В Україні порядок виплати дивідендів за акціями акціонерних товариств регу-

люється положенням про порядок виплати дивідендів за акціями і відсотків за облі-

гаціями.  
Дивіденди можуть виплачуватися тільки з чистого прибутку щокварталу, один раз на 

півроку або на рік. Розмір остаточного дивіденду не може перевищувати ре-комендований 

Радою директорів, але може бути зменшений за рішенням загальних зборів. Фіксований 

(або мінімальний) розмір дивідендів за привілейованими акціями встановлюється 

акціонерним товариством під час випуску. Виплата дивідендів за цими акціями в разі 

недостатності прибутку або збитковості акціонерного товарист-ва можлива тільки за 

рахунок і в межах спеціальних фондів, створених з цією ме-тою. Витрата коштів 

резервного фонду не допускається.  
Виплата дивідендів за простими акціями не є конкретним зобов'язанням акціонер-

ного товариства перед акціонерами. Раді директорів і загальним зборам акціонерів забо-

роняється повідомляти і виплачувати дивіденди, якщо акціонерне товариство неплато-

спроможне або стане таким після виплати дивідендів. 
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Якщо в річному балансі товариства є збитки, то Рада директорів або загальні збори 

акціонерів не мають права повідомляти і виплачувати дивіденди за акціями доти, поки 

збитки не будуть покриті або не буде зменшений статутний капітал (фонд) акціонерного 

товариства.  
На дивіденди мають право акції, придбані не пізніше ніж за 30 днів до офіційно 

оголошеної дати їх виплати.  
За рішенням Ради директорів або загальних зборів акціонерів дивіденди можуть 

виплачуватись акціями (капіталізація прибутку), облігаціями і товарами. 

Незалежно від форми виплати дивіденди оподатковуються відповідно до чинного 

податкового законодавства. Згідно із законодавством України податок сплачує акціоне-рне 

товариство. 
 
 

Контрольні питання 
 

1. Напрямки розподілу прибутку.   
2. Чинники, що визначають інвестиційні можливості.   
3. Чинники, що визначають вартість альтернативних джерел капіталу.   
4. Дивідендна політика підприємства.  
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