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1. ПЕРЕДМОВА 
 

Актуальність вивчення проблематики управління у сфері інвестицій та 
інновацій під час тематичного короткотермінового семінару визначається тим, 
що такі знання є необхідною передумовою успішної професійної діяльності 
кожного фахівця в сфері державного управління. Процеси становлення 
ринкових відносин в Україні обумовили необхідність якісного осмислення 
нових економічних і соціальних явищ. Відбулися значні зміни в характеристиці 
та умовах реалізації інноваційно-інвестиційної діяльності. Поява нових 
організаційно-правових форм господарювання, надання свободи підприєм-
ництву та самостійність у використанні власних фінансових ресурсів , 
створення правових і економічних умов для залучення капіталу вітчизняних та 
іноземних інвесторів в національну економіку і вкладення інвестицій 
резидентами за кордоном, гармонізація економічних зв’язків і глобалізація 
виробничо-фінансової діяльності господарюючих суб’єктів, виникнення нових 
інструментів та важелів регулювання докорінним чином реформують діючий 
раніше організаційний механізм інвестування. Формування конкуренто-
спроможної економічної структури суспільства потребує мобілізації всіх 
національних ресурсів , абсолютного використання існуючих переваг. Однак 
поза увагою не може залишатись інноваційно-інвестиційна сфера, яка здатна 
посилити темпи економічного зростання.  

Проведення семінару зорієнтовано на формування у слухачів базових 
уявлень про сутність, форми і контури взаємодії інвестицій та інновацій, 
впливу інноваційно-інвестиційної діяльності на характер розвитку національної 
економіки, ресурсне забезпечення інноваційно-інвестиційної діяльності, управ-
ління інноваційно-інвестиційним розвитком, державні механізми регулювання 
інноваційно-інвестиційною сферою.  

Навчальна стратегія дисципліни базується на поєднанні аудиторної та 
самостійної навчально-пізнавальної роботи слухачів. Особлива увага при-
діляється активним, проблемно-орієнтованим методам навчання. 
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2. ВИТЯГ З ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
 
Метою вивчення навчальної дисципліни є формування у слухачів 

сучасних теоретичних знань і практичних умінь та навичок шляхом: 
• опанування сучасної економічної термінології у сфері інвестицій та 

інновацій; 
• ознайомлення з основними джерелами інноваційно-інвестиційної 

діяльності та їх органічним поєднанням; 
• обґрунтування основних державних механізмів регулювання 

інноваційно-інвестиційною сферою. 
В результаті вивчення дисципліни слухачі мають оволодіти знаннями 

щодо: 
• теоретичних засад інноваційно-інвестиційної діяльності; 
• порядку та методів формування інвестиційних ресурсів, механізму 

трансформації заощаджень населення в інвестиційні ресурси; 
• управляння реалізацією інноваційно-інвестиційного проекту;  
• розвитку державних механізмів регулювання інноваційно-інвестицій-

ною сферою.  
Слухач повинен уміти: 
•  аналізувати інноваційно-інвестиційну діяльність, робити узагальнення 

й висновки, готувати на їх основі пропозиції для прийняття відповідних управ-
лінських рішень; 

• готувати практичні рекомендації органам державної влади щодо засто-
сування ефективних механізмів державного регулювання інноваційно-інвести-
ційних процесів; 

• аналізувати механізми регулюючого впливу держави та ї інституцій на 
інноваційно-інвестиційні процеси з метою досягнення їх соціально-економічної 
ефективності.  
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3. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ 
 

ТЕМА 1. ІНВЕСТИЦІЇ – ВИЗНАЧАЛЬНИЙ ЧИННИК СТРУКТУРНОЇ 
МОДЕРНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ 

 
1.1. Інвестиції та інновації: сутність, форми, контури взаємодії 

 
В процесі відтворення інвестиціям належить провідна роль в забезпеченні 

відновлення та збільшення виробничих ресурсів, а значить, і відповідних темпів 
економічного зростання. Інвестиції забезпечують збереження, оновлення і 
збільшення економічного потенціалу країни, а значить, гарантують відповідний 
обсяг виробництва, характер динаміки продукції промисловості, сільського 
господарства, валового випуску та валового внутрішнього продукту, вклю-
чаючи національний дохід.  

Термін інвестиції походить від латинського слова “invest”, що означає 
“вкладати”. Світова економічна наука тлумачить інвестиції як вкладення 
капіталу з метою наступного його збільшення. У Словнику сучасної економіки 
Макміллана інвестиції трактуються як “потік витрат, призначених для вироб-
ництва благ, а не для їхнього безпосереднього споживання”  

Дж.М. Кейнс в праці “Загальна теорія занятості, процента і грошей” 
пише, що інвестиції – це “поточний приріст цінності капітального майна 
внаслідок виробничої діяльності” … “та частина прибутку за певний період, що 
не була використана для споживання” [21, с.269]. Дане визначення найчіткіше 
виявляє сутнісну характеристику інвестицій, їхню дієвість: з одного боку, вони 
відображають величину акумульованого доходу на цілі накопичення, обсяг 
інвестиційних ресурсів, тобто потенційний інвестиційний попит, а з іншого – 
інвестиції виступають у формі затрат, що визначають приріст вартості 
капітального майна, тобто як інвестиційний попит та пропозиція, що 
реалізовані.  

Відомі зарубіжні науковці, вказуючи на мету інвестицій, акцентують 
увагу не стільки на отриманні прибутку, скільки на інших формах, зокрема на 
тому, що інвестиції дають змогу, по-перше, зберегти існуючий капітал, наявне 
багатство, а, по-друге, примножити його. Так, американські економісти 
Л.Гітман та М.Джонк вказують, що “інвестиція – це спосіб розміщення 
капіталу, який має забезпечити збереження або зростання суми капіталу”  
[19, с. 10].  

У рамках даного розуміння сутності інвестицій існує багато модифікацій 
цього поняття. Так, французький економіст П.Массе стверджує, що 
“...інвестування являє собою акт обміну задоволення сьогоднішньої потреби на 
очікуване задоволення її в майбутньому з допомогою інвестованих благ”. Тобто 
є намір не задовольняти сьогоднішні потреби з надією отримати в майбутньому 
блага і послуги, які переважають за вартістю вкладені. У монографії 
“Інвестиції” нобелівського лауреата з економіки У.Шарпа, Г.Александера та 
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Дж.Бейлі зазначається: “У найширшому розумінні термін “інвестувати” означає 
розлучитися з грішми сьогодні з тим, щоб отримати більшу їх суму в 
майбутньому” [26, c. 1].  

В цих положеннях однозначно вказується на те, що інвестиції – це 
“розлучення”, наслідком якого є зростання капіталу, тобто вказується об’єкт 
інвестиційної діяльності. Адже якщо метою інвестицій має бути зростання 
запасу капіталу, то цей інвестований капітал має вкладатися лише в об’єкти 
підприємницької діяльності.  

У підручнику “Економікс” К.Макконелла і С.Брю інвестиції 
характеризуються як “витрати на виробництво і нагромадження засобів 
виробництва і збільшення матеріальних запасів”. Американські науковці 
С.Фішер, Р.Дорнбуш і Р.Шмалензі стверджують, що інвестиції – “це витрати на 
створення нових потужностей з виробництва машин, фінансування житлового, 
промислового або сільськогосподарського будівництва, а також запасів”  
[25, с. 122].  

Теоретичне пізнання категорії інвестицій знайшло своє відображення і в 
нормативних актах, зокрема у Законі України “Про Інвестиційну діяльність” та 
у Податковому кодексі. Проте, варто зазначити, що в цих законодавчих актах у 
поняття “інвестиції” вкладається різне тлумачення. 

У Законі Україні “Про Інвестиційну діяльність” вказується, що під 
інвестиціями слід розуміти всі види майнових та інтелектуальних цінностей, 
які вкладаються в об’єкти підприємницької й інших видів діяльності, внаслідок 
якої створюється прибуток (дохід) або досягається соціальний ефект [1, ст. 1].  

У даному законодавчому положенні акцентується увага на двох аспектах: 
а) що інвестиції представляють собою вкладення і б) що вони мають своїм 
наслідком відповідний ефект, економічний виражений у прибутку (доході), або 
соціальний; або і економічний і соціальний водночас. В законодавчому 
положенні розкривається зміст інвестиційних вкладень, їх структура, яка 
представлена майновими та інтелектуальними цінностями.  

Згідно із чинним Законом України до майнових та інвестиційних 
цінностей, що вкладаються у підприємницьку діяльність відносяться: 

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

– рухоме і нерухоме майно (будівлі, споруди, устаткування і інші 
матеріальні цінності); 

– майнові права, що витікають із авторського права, досвіду і інші 
інтелектуальні цінності 

– сукупність технологічних, технічних, комерційних та інших знань, 
оформлених у вигляді технічної документації, навиків і виробничого досвіду, 
необхідних для організації того чи іншого виду виробництва, але не 
запатентованих (“ноу-хау”); 

– права користування землею, водою, ресурсами, будівлями, спорудами, 
устаткуванням, а також інші майнові права та інші цінності. 
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 У Податковому кодексі України під інвестиціями розуміється “госпо-
дарська операція, яка передбачає придбання основних засобів, нематеріальних 
активів, корпоративних прав та /або цінних паперів в обмін на кошти або майно 
[5, ст. 14.1.81]. В даному визначенні має місце спрощене трактування 
інвестицій як господарської операції. По-перше, інвестиції це не обмін активів 
на кошти або майно, а навпаки – вкладання коштів у фінансові, матеріальні та 
нематеріальні активи. По-друге, інвестиція – це не господарська операція, а 
капітал, кошти, які вкладаються в об’єкти підприємницької діяльності. По-
третє, у визначенні немає мети, заради чого здійснюються інвестиції. 

Отже, враховуючи різні підходи, економічну сутність інвестицій можна 
сформулювати як процес вкладання капіталу в різні види підприєм-
ницької діяльності з метою його збереження і примноження, отримання 
прибутку та досягнення соціального ефекту.  

Для розуміння сутності інвестицій важливе значення мають їх форми. 
Основною ознакою, за якою інвестиції поділяються на окремі форми, є об’єкт 
вкладання капіталу. Згідно Податкового кодексу України “інвестиції 
поділяються на капітальні, фінансові та реінвестиції” [5, ст. 14.1.81].  

Капітальні інвестиції – це вкладання в матеріальні види активів, як 
правило, довготривалої дії. Вони здійснюються шляхом будівництва нових 
підприємств, включаючи розширення діючих, їх технічного переоснащення, 
реконструкції, модернізації, формування основного стада, результатом якого є 
збереження, а за певних обставин і збільшення загальної маси капіталу 
(основних засобів), національного багатства в цілому. Таке тлумачення капі-
тальних інвестицій більше збігається з широко використовуваним у світовій 
економічній науці терміном “реальні інвестиції”. У вітчизняному законодавстві 
до капітальних інвестицій віднесено також – “придбання нематеріальних 
активів, які підлягають амортизації”. 

Фінансові інвестиції – це вкладення коштів на придбання різних 
фінансових інструментів: акцій, облігацій та інших цінних паперів, банківські 
вклади, депозити, паї тощо. Відомий американський економіст У. Шарп вважає, 
що для розвинутих країн фінансові інвестиції є основною формою тому, що 
такі вкладання скорочують час між інвестуванням та отриманням прибутку. 
Проте фінансові інвестиції безпосередньо не забезпечують збільшення реаль-
ного багатства суспільства, оскільки відбувається лише придбання титулу 
власності. Вони по своїй суті, як пише П. Самуельсон представляють собою 
“чисто трансфертні операції”  

Що стосується реінвестицій, то вони виражають не об’єкт вкладання 
капіталу, а джерело інвестицій, характер використання доходу, отриманого в 
результаті економічної діяльності. У процесі реінвестування дохід може бути 
використаний на здійснення як капітальних, так і фінансових інвестицій. Отже, 
реінвестиції виражають інший процес. Тому у світовій економічній літературі 
виділяється тільки дві основні форми інвестицій: реальні та фінансові. 

Фінансові інвестиції у свою чергу підрозділяються на прямі і непрямі. В 
основі такого поділу є самостійність здійснення інвестицій.  
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Прямі інвестиції – це такі, коли капітал вкладається безпосередньо 
інвестором. Характерною ознакою прямих інвестицій, за визначенням Між-
народного валютного фонду (МВФ), є те, що інвестор здійснює управлінський 
контроль над об’єктом (підприємством), у який інвестований його капітал. 

Непрямі інвестиції – це такі, коли вкладання капіталу здійснюється за 
участю фінансових посередників, ринок ресурсів опосередковується 
фінансовим ринком. 

За метою фінансові інвестиції поділяються на стратегічні та 
портфельні.  

Стратегічні інвестиції – це такі, коли інвестор вкладає капітал у 
контрольний пакет акцій з метою отримання прав на здійснення стратегічного 
управління компанією (корпорацією), а відтак і отримання прибутку. 

 Портфельні інвестиції – це такі, коли інвестор має на меті лише приріст 
суми капіталу або отримання поточного доходу. Вони пов’язані з формуванням 
“портфеля” цінних паперів та інших фінансових активів. “Портфель” – це 
сукупність зібраних воєдино (в одних руках) різних інноваційних цінностей, які 
служать інструментом досягнення конкретної інвестиційної мети. В “портфелі” 
можуть бути цінні папери одного типу (акції), або різні інвестиційні цінності 
(акції, облігації, депозитні сертифікати, страхові поліси тощо). Портфельні 
інвестиції – це диверсифіковане вкладення капіталу з метою мінімізувати свій 
ризик і отримувати відносно сталий дохід незалежно від зміни ринкової 
кон’юнктури. Портфельні інвестиції на відміну від стратегічних не 
забезпечують контролю над підприємством, у яке інвестується його капітал. 
Вони представлені пакетами акцій (або окремими акціями), на які припадає 
менше 10-25% власного капіталу фірми, а також облігаціями та іншими 
цінними паперами. 

Прискорення науково-технічного прогресу та інтернаціоналізація 
інвестиційної діяльності значно підвищили ступінь ризику. Тому в системі 
інвестицій виділяють венчурну форму. Венчурні інвестиції є довгостроковими, 
а потенційні інвестори йдуть на значний підприємницький ризик. Щоб 
зменшити ризик в міжнародній практиці венчурного інвестування застосовують 
мікро- та макроекономічні засоби. Засоби макроекономічного характеру 
включають державні заходи, спрямовані на поліпшення інвестиційної 
привабливості країни. Мікроекономічні засоби – це сукупність інструментів, 
якими користуються інвестори, щоб пристосуватися до умов існуючого 
конкурентного середовища.  

В Україні венчурні фонди відіграють малопомітну роль в інвестиційному 
процесі, оскільки мають невеликі сукупні ресурси та порівняно незначну 
вартість інвестиційного портфеля, серед яких частка вітчизняного капіталу є 
дуже малою і не демонструє вираженої орієнтації на фінансове забезпечення 
високотехнологічних проектів.  

За формою власності реальні та фінансові інвестиції підрозділяються на 
державні, приватні та іноземні.  
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Державні інвестиції – здійснюються за рахунок коштів державного 
бюджету, бюджетів місцевих органів влади та коштів державних підприємств.  

Приватні інвестиції – здійснюються за рахунок коштів населення, 
підприємств і організацій. Серед приватних інвестицій виділяють ануітетні, 
тобто це такі особисті вкладення, які приносять інвестору певний дохід через 
регулярні проміжки часу. В основному це вкладення коштів у страхові пенсійні 
фонди, кошти яких подальше використовуються для портфельних інвестицій. В 
Україні ця форма не набула ще поширення внаслідок відсутності 
персоніфікованих пенсійних відрахувань та дефіциту бюджету пенсійного 
фонду. 

Іноземні інвестиції – це вкладення в національну економіку коштів іно-
земними корпораціями, міжнародними фінансовими установами та державними 
інститутами.  

Залежно від строків освоєння інвестиції бувають довгостроковими, 
середньостроковими і короткостроковими. Основне правило інвестування 
проголошує, що інвестиції повинні бути довгостроковими. Однак, через 
несприятливі умови для інвестиційної діяльності, які пов’язані з нестабільною 
політичною ситуацією, високими темпами інфляції та іншими факторами, 
інвестори вимушені шукати об’єкти середньострокових або короткострокових 
вкладень. За методологією НБУ в Україні короткостроковими вважаються 
інвестиції до 1 року, середньостроковими – до 3-х років, довгостроковими – 
більше 3-х років.  

Реальні (капітальні) інвестиції, здійснені в економіку країни за певний 
проміжок часу (рік), представляють собою валові інвестиції. Вони здійс-
нюється шляхом будівництва нових об’єктів у виробничій і невиробничій сфе-
рі, технічної реконструкції, модернізації існуючих об’єктів у різних сферах 
економічної діяльності.  

Валові інвестиції підрозділяються на інвестиції відшкодування та чисті 
інвестиції.  

Інвестиції відшкодування мають своєю функцією замінити фізично чи 
морально зношений основний капітал, непридатний для подальшого вико-
ристання. Інвестиції відшкодування здійснюються шляхом ремонту, заміни та 
виконання робіт по демонтажу, монтажу закупленого нового устаткування.  

Чисті інвестиції представляють собою вкладення коштів у заново 
створюванні виробничі потужності, в об’єкти виробничої і соціальної 
інфраструктури і здійснюються, як правило, шляхом їх будівництва. Чисті 
інвестиції менші від валових на величину тих інвестицій, які забезпечують 
збереження капіталу в попередніх розмірах. Коли валові інвестиції більше від 
величини вибуття капіталу його запас не тільки не зменшується, він збіль-
шується, відбувається примноження капіталу та зростання національного 
багатства, мають місце чисті інвестиції. Чисті інвестиції є основою розши-
реного відтворення.  

У складі валових інвестицій важливе місце займають інноваційні та 
інтелектуальні інвестиції.  
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Інноваційні інвестиції – це такі, які спрямовані на розробку та 
впровадження в економічний процес матеріальних і нематеріальних активів, що 
забезпечують науково-технічний прогрес. Чим вище частка інвестицій 
інноваційного характеру, тим швидше відбувається оновлення основного 
капіталу на принципово новій, конкурентоспроможній основі. Це особливо 
актуально для економіки України, промисловість якої відзначається досить 
низьким технологічним рівнем. Близько 80% продукції належить до низьких і 
середніх-низьких технологій, що не може спричинити “інноваційного прориву”.  

Великий вклад у розроблення теорії інновацій здійснив Й. Шумпетер. Він 
узагальнив теоретичні дослідження попередників і передусім використав 
інвестиційну теорію циклів українського економіста-класика М.І. Туган-
Барановського та теорію “довгих хвиль” російського вченого-економіста, учня і 
послідовника М.І.Туган-Барановського – М.Д. Кондратьєва. 

Й.Шумпетер розрізнив терміни “винахід”, “дослідження і розробки” та 
“інновація”. Винахід він трактував як ідею, яка може бути використана у сфері 
бізнесу. Дослідження і розробки – це науково-технічна діяльність, яка може 
здійснюватись як на виробництві, так і різних установах. Інновація – це 
комерційне впровадження нової технології чи нових засобів виробництва.  

Інновацію Й. Шумпетер тісно пов’язував з підприємницькою діяльністю. 
Він вважав, що інновація – це нова науково-організаційна комбінація 
виробничих чинників, яка створена підприємницьким духом; це – втілення 
наукового відкриття, технічного винаходу в новій технології або новому виді 
виробу; це – нова функція виробництва, що означає іншу якість засобів 
виробництва чи системи його організації. При цьому інновації він розглядав у 
динаміці, тобто як інноваційні процеси (виготовлення нового продукту, а не 
“новий продукт”, впровадження нового методу, а не “новий метод”, освоєння 
нового ринку, а не “новий ринок”, отримання нового джерела сировини, 
проведення реорганізації тощо [22, с. 11]. Інноваційні інвестиції мають своєю 
основою інтелектуальні.  

Інтелектуальні інвестиції – це вкладання коштів у творчій потенціал 
суспільства, об’єкти інтелектуальної власності, що витікають із авторського 
права на відкриття, винаходи, промислові зразки тощо. Виділення у загальній 
масі інноваційних інвестицій інтелектуальних в ряді випадків є умовним, 
оскільки у більшій своїй частині за своїм змістом та напрямами вони є 
однопорядковими.  

Отже, існує багато різновидів інвестицій, але в найбільш загальному 
плані інвестиції виступають у формі реальних та фінансових. Відмінності між 
реальними та фінансовими інвестиціями розкриваються тільки в процесі їх 
руху, тобто в процесі інвестиційної діяльності. Інвестиції без інновацій не 
мають сенсу, оскільки без останніх неможливо здійснити прогресивні 
зрушення, модернізацію економіки країни, сформувати базис стійкого 
довгострокового розвитку країни. 
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1.2. Інвестиційна діяльність та інвестиційний процес  
в економічній системі 

 
Інвестиційна діяльність – це базова складова моделі економічного 

зростання та трансформації суспільного виробництва. Інвестиційну діяльність 
можна розглядати, з одного боку, як складову економічної системи, а з іншого – 
як окрему систему, що включає сукупність взаємопов’язаних елементів: 
інвесторів, інвестиційні об’єкти, інвестиційний дохід, інвестиційні ресурси, 
інвестиційний ринок тощо. При цьому зв’язки між ними є системоутворюючим 
фактором, оскільки поєднує всі елементи в єдине ціле.  

У Законі України “Про інвестиційну діяльність” вказується, що 
інвестиційною діяльністю є сукупність практичних дій громадян, юридичних 
осіб та держави щодо реалізації інвестицій. Вона виконується на основі: 

– інвестування, яке здійснюється громадянами, недержавними підприєм-
ствами, господарськими асоціаціями, а також громадськими та релігійними 
організаціями; 

– державного інвестування, яке здійснюється органами державної влади та 
місцевого самоуправління, а також державними підприємствами та установами; 

– іноземного інвестування, яке здійснюється іноземними державами та 
нерезидентами; 

– спільного інвестування, яке здійснюється громадянами та юридичними 
особами даної країни та інших держав. 

Іншими словами, інвестиційна діяльність представляє собою підприєм-
ницьку діяльність спрямовану на використання інвестиційних ресурсів не на 
поточне особисте споживання, а на забезпечення кількісного і якісного зро-
стання споживання в майбутньому. Кожна держава як суб’єкт інвестиційної 
діяльності визначає правові, економічні і соціальні умови цієї діяльності в 
своєму законодавстві. У вужчому тлумаченні цього поняття застосовують 
термін “інвестиційний процес”. Це поняття зазвичай пов’язується з обґрун-
туванням і реалізацією інвестиційних проектів та включає ряд стадій. 

Стадіями інвестиційного процесу є: 
• Стратегічне планування інвестицій; 
• Обґрунтування доцільності інвестицій; 
• Проектування та ціноутворення; 
• Фінансове та матеріально-технічне забезпечення інвестиційного 

процесу; 
• Освоєння інвестицій; 
• Експлуатація інвестиційного об’єкту; 
• Відшкодування інвестиційних вкладень та отримання прибутку. 
Строк інвестиційного процесу залежить від вибору об’єкта інвестування, 

виду інвестування та стратегічних цілей інвестора. 
Інвестиційна діяльність має всі ознаки системи: у ній завжди присутній 

суб’єкт (інвестор), об’єкт (об’єкт інвестування), зв'язки між ними (інвестування 
з метою одержання інвестиційного доходу) та інвестиційний ринок, в якому 



13 

 

вони існують. При цьому зв’язки є системоутворюючим фактором, оскільки 
поєднує всі елементи в єдине ціле. 

Об’єктами інвестиційної діяльності є:  
- майно, в тому числі основний і оборотний капітал в усіх галузях та 

сферах економіки; 
- цінні папери; 
- цільові грошові вклади; 
- науково-технічна продукція; 
- інтелектуальні цінності; 
- майнові права тощо. 
 Забороняється інвестування в об’єкти, створення та використання яких 

не відповідає вимогам санітарно-гігієнічних, радіаційних, екологічних, 
архітектурних та інших норм, встановлених законодавством України, а також 
порушує права та інтереси громадян, юридичних осіб і держави, що 
охороняється законом. 

Суб’єктами (інвесторами та учасниками) інвестиційної діяльності є 
фізичні та юридичні особи України й іноземних держав, а також держави. 

Інвестори – суб’єкти інвестиційної діяльності, які приймають рішення 
про вкладення власних, позичених 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 інвестиційної діяльності. 

Зазвичай головним учасником інвестиційної діяльності є інвестор, який 
приймає рішення щодо вкладання власних, позикових і залучених майнових та 
інтелектуальних цінностей в об’єкти інвестування. За своїм статусом інвестори 
можуть бути корпоративними, інституційними та індивідуальними. 

Корпоративні інвестори – це, переважно, акціонерні товариства, а також 
підприємства інших форм власності, що мають вільні грошові кошти. 

Інституційні інвестори – це портфельні інвестори, які формують 
інвестиційний портфель на основі фундаментального прогнозу поведінки у 
довгостроковому та середньостроковому періодах. За звичай це фахівці, робота 
яких полягає в довірчому управлінні активами. 

Інституційними інвесторами є банки, інститути спільного інвестування ( 
пайові та корпоративні інвестиційні фонди), інвестиційні фонди, взаємні фонди 
інвестиційних компаній, недержавні пенсійні фонди, страхові компанії, інші 
фінансові установи, які здійснюють операції з фінансовими активами в інте-
ресах третіх осіб за власний рахунок чи за рахунок цих осіб, а у випадках, 
передбачених законодавством, – також за рахунок залучених від інших осіб 
фінансових активів з метою отримання прибутку або збереження реальної 
вартості фінансових активів. 

Індивідуальні (приватні) інвестори – це фізичні особи, які викорис-
товують свої заощадження для інвестування. Індивідуальний інвестор най-
частіше зацікавлений в тому, щоб вільні грошові кошти принесли дохід, який 
буде використовуватись у майбутньому. 
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Учасниками інвестиційної діяльності можуть бути громадяни та 
юридичні особи України, інших держав, які забезпечують реалізацію інвестицій 
як виконавці замовлень або на підставі доручення інвестора. Активним 
учасником інвестиційної діяльності є держава. Вона бере участь в інвес-
тиційному процесі як прямо – через державні підприємства, так і побічно – 
через свої інституції – органи виконавчої влади та місцевого самоуправління. 
Інвестиційна діяльність держави є багатогранною. Її серцевиною є інвестиційна 
політика, завданням якої є активізація інвестиційної діяльності, створення 
привабливого інвестиційного середовища на всіх її стадіях.  

На першій стадії відбувається акумуляція інвестиційних ресурсів у 
грошовій формі та їх перетворення (трансформація) в інвестиційні товари. Тут 
поєднується фінансовий ринок і ринок інвестиційних товарів. Суб’єкти інвес-
тиційної діяльності на фінансовому ринку виступають продавцями і покупцями 
інвестиційних ресурсів у грошовій формі. На ринку інвестиційних товарів вони 
виступають, з одного боку, продавцями інвестиційних товарів, а з іншого – їх 
покупцями для подальшого використання з метою нарощування основного 
капіталу та технологічного удосконалення виробничих потужностей. 

На другій стадії інвестиційної діяльності у сфері виробництва від-
бувається трансформація придбаних інвестиційних товарів, які виступають у 
різних матеріально-речових формах (устаткування, обладнання, машини, нау-
ково-технічні розробки, інтелектуальні цінності тощо) в елементи засобів праці 
і відображають оновлення виробничих потужностей та їх нарощування. Це 
забезпечує збільшення обсягів виробництва продукції, поліпшення її якості, 
оновлення асортименту, зменшення витрат на виробництво одиниці продукції 
чи зниження екологічного навантаження на довкілля. Зазначена інвестиційна 
діяльність входить до складу кругообігу інвестицій конкретного підприємства 
тільки за умови її здійснення для власних виробничих потреб. Якщо ж нові 
інвестиційні товари виробляються для інших економічних суб’єктів, то це є 
різновид основної діяльності (підприємств машинобудування та інших 
галузей). 

В умовах високого розвитку продуктивних сил, поглиблення суспільного 
поділу праці істотно зменшується необхідність створення інвестиційних товарів 
для організації власного виробництва. Необхідні товари та послуги купуються 
на ринках інвестиційних товарів.  

Третя стадія представляє собою реалізацію виробленого продукту (спо-
живчих чи інвестиційних товарів, будівель чи споруд). Вона засвідчує доціль-
ність прийнятих інвестиційних рішень, ефективність використання інвести-
ційних ресурсів і тим самим створює передумови для подальшого удос-
коналення інвестиційної діяльності на всіх її стадіях.  

 Важливим у цьому контексті є те, що інвестиційно-привабливі об’єкти 
трансформують потенційних інвесторів у конкретних суб’єктів інвестиційної 
діяльності. Крім того, саме об’єкт інвестування впливає на формування 
інвестиційного попиту, визначаючи ціну інвестиційного товару та напрями 
використання інвестиційних ресурсів.  
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Сукупний обсяг інвестиційного попиту визначається величиною 
нагромадження (обсягом потенційних інвестицій). Продавцями (носіями 
інвестиційного пропонування) на ринку інвестиційних товарів виступають 
виробники цих товарів. Під впливом науково-технічного прогресу на цьому 
ринку виникає і розвивається сегмент інноваційно-інвестиційних товарів.  

Придбання інвестиційних товарів здійснюється для оновлення, розши-
рення, модернізації виробничого потенціалу з метою збільшення обсягів вироб-
ництва, підвищення конкурентоспроможності та отримання доходів в май-
бутньому. Основним фактором, що визначає масштаби функціонування ринку 
інвестиційних товарів є сукупна пропозиція цих товарів. Їх виробництво 
приносить доходи, а останні породжують попит. 

Обсяг індивідуального попиту на інвестиційні товари визначається не 
лише поточним доходом, але й наявністю нових технологій, а також очі-
куваннями зміни кон’юнктури не тільки на ринку інвестиційних товарів, але й 
на інших ринках. Окрім того, обсяг попиту на інвестиційні товари залежить і 
від можливостей отримувати доходи без здійснення заходів по модернізації та 
нарощуванню виробничих потужностей.  

Довготривале економічне зростання можливе лише завдяки розвитку 
ринку інвестиційних товарів, який забезпечує усі галузі і види економічної 
діяльності засобами праці. Зростання виробництва, а значить, і внутрішнього 
ринку, відбувається не стільки за рахунок предметів особистого споживання, 
скільки за рахунок засобів виробництва. Виробництво інвестиційних товарів 
зростає вищими темпами не тільки порівняно з продукцією особистого спо-
живання, але й з продукуванням валового внутрішнього продукту. Сутність 
акселератора проявляється саме в тому, що для збільшення виробництва про-
дукції особистого споживання на одну одиницю необхідно збільшити обсяг 
виробництва засобів праці більше, ніж на одну одиницю. 

Інвестиційна діяльність відзначається нестійкістю, що знаходить свій 
прояв у коливаннях ділової активності. Інвестиції першими негативно реагують 
на погіршення господарської кон’юнктури і є передвісниками економічного 
спаду, але саме їм належить вирішальна роль у подоланні економічного спаду 
та забезпеченні економічного зростання. На динаміку інвестиційної діяльності 
впливає інвестиційне середовище. Якщо власники інвестиційних ресурсів не 
мають сприятливих умов для вкладання коштів в об’єкти інвестування, то вони 
направляють їх туди, де ці умови створено – тіньовий сектор національної 
економіки або в інші країни. Таким чином, інвестор через протидію 
несприятливим умовам інвестування захищає власні інтереси шляхом тінізації 
виробництва або відпливу капіталів за кордон.  

Інвестиційні ресурси перетворюються на інвестиційні витрати. У такий 
спосіб відбувається процес інвестування, який реалізується у двох формах: 
фінансовій та реальній. Рух інвестиційних ресурсів у фінансовій формі 
здійснюється при вкладанні грошових коштів на депозитні вклади, паї, акції, 
облігації та інші фінансові інструменти. У цьому випадку має місце пере-
міщення титулів власності на засадах еквівалентного обміну, що дає право на 
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отримання доходу у грошовій формі. При реальному інвестуванні, коли 
здійснюється вкладання коштів у створення нових капітальних благ, від-
бувається утворення нового капіталу або його приріст, що забезпечує інвестору 
отримання доходу у вигляді прибутку. В масштабах країни реальне інвес-
тування удосконалює галузеву та технологічну структуру суспільного вироб-
ництва, збільшує обсяги національного багатства, створює передумови до 
підвищення добробуту народу. 

Інвестиційній діяльності притаманні суперечності, які проявляються в 
тому що, інтерес підприємця – залучення грошових ресурсів, а інтерес інвес-
тора – отримання прибутку у вигляді відсотка або дивідендів на акції. Таким 
чином, інвестиційна діяльність пронизана багатосторонніми економічними 
відносинами між суб’єктами з приводу руху капітальної вартості, що приносить 
дохід її власникові та користувачеві. Отже, в процесі інвестування формується 
особливий вид економічних відносин – інвестиційні. 

Інвестиційні відносини – це різновид економічних відносин, які вини-
кають між інвестором та іншими учасниками інвестиційної діяльності щодо 
підготовки, реалізації інвестицій та отримання доходу (прибутку) або іншого 
соціально-економічного ефекту. Іншими словами, інвестиційні відносини – це 
відносини реалізації приватних інтересів учасників інвестиційної діяльності та 
публічних інтересів (суспільства, держави, територіальних громад тощо).  

Через інвестиційні відносини виявляються суперечності між окремими 
суб’єктами, галузями та сферами. Так, нераціональний розподіл інвестиційних 
ресурсів між матеріальним виробництвом і сферою послуг має своїм наслідком 
широкомасштабну деіндустріалізацію, викривлення галузевої структури еко-
номіки, зменшення попиту на інженерний корпус країни. Диспаритет цін на 
продукцію промисловості та сільського господарства завершується або немож-
ливістю розв’язування проблем оновлення техніки і технології сільсько-
господарськими підприємствами, або проблемами реалізації готової продукції 
промисловості, невідшкодуванням витрат. І в тому, і в іншому випадку 
загострюються соціально-економічні відносини в суспільстві.  

На реалізацію економічних інтересів суб’єктів інвестиційних відносин 
впливає строк використання інвестиційних ресурсів, упродовж якого від-
бувається приріст капітальної вартості, спрямований на підвищення ефек-
тивності виробництва та повернення авансованого капіталу інвесторові. 
Інвестиційні відносини належать суспільному відтворенню, породжені ним і 
забезпечують відповідний його характер. 

Отже, інвестиційна діяльність представляє собою багатоступеневий 
ланцюг, в основі якого лежить кількісно і якісно визначений процес пере-
творень, який постійно повторюється в такій послідовності: формування фонду 
нагромадження → витрати коштів фонду нагромадження → приріст основного 
капіталу → виробництво продукції → реалізація продукції → отримання 
прибутку → формування фонду нагромадження. Постійне відтворення даного 
процесу перетворень представляє собою кругообіг інвестицій.  
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Кругообіг реальних інвестицій породжує кругообіг фінансових 
інвестицій. Останній виявляє зворотний вплив на кругообіг реальних. В 
підсумку це призводить до злиття, неподільності потоків реальних і фінансових 
інвестицій за межами даного підприємства, на локальних та національних 
ринках капіталів.  

 

1.3. Вплив інноваційно-інвестиційної діяльності на характер модернізації 
національного господарства 

 
Інвестиційна діяльність активно впливає на характер і динаміку 

суспільного відтворення. Цей вплив зумовлений тим, що інвестиційна 
діяльність безпосередньо пов’язана, по-перше, з товарним ринком, по-друге, з 
виробництвом інвестиційних товарів, обсяг яких значною мірою визначає 
величину ВВП і є складовою сукупного попиту. Їх збільшення відображає 
зростання сукупного попиту і водночас зумовлює зростання виробництва 
продукції підприємствами, галузями і економікою країни в цілому, що створює 
об’єктивні передумови подальшого збільшення сукупного попиту та обсягів 
національного виробництва на основі розширеного відтворення основного 
капіталу, під час якого створюються додаткові робочі місця, зростає капітало-
озброєність і продуктивність праці. Послідовне з року в рік нарощування 
обсягів інвестицій є свідченням процвітання національної економіки, а 
скорочення відповідно – її спаду.  

Інвестиції – це основний інструмент формування макроекономічних 
пропорцій, які визначають темпи економічного розвитку країни. В умовах 
командно-адміністративного типу економічної системи зміст інвестицій 
ототожнювався із поняттям “капітальні вкладення”. Тобто, найбільш вагомим 
чинником розвитку економіки країни визначалась сфера матеріального 
виробництва. Щодо виділення економічних ресурсів на соціальні об’єкти, то 
діяв “залишковий принцип”. Водночас, світовий досвід доводить, що вкладання 
в соціальну інфраструктуру є досить ефективними. Оскільки саме “людський 
капітал” та його кінцевий “інтелектуальний продукт”, визначають місце країни 
у світовій ієрархії держав. 

Стосовно формування характеристик “ефективної” та “оптимальної” 
економічної структури, то важливими проблемами є: 

● теоретичне та практичне обґрунтування взаємозв’язків та взаємо-
залежностей капітальних інвестицій та структурних зрушень в економіці; 

● визначення пріоритетів у галузевій та територіальній структурі 
інвестицій, а також у середині основних сфер суспільного виробництва: сфері 
матеріального виробництва та виробництва матеріальних послуг; сфері 
нематеріального виробництва та виробництва нематеріальних послуг. 

При визначенні участі інвестицій у процесі суспільного відтворення (як 
системи виробництва, розподілу, обміну та кінцевого споживання) найбільш 
вагомою є їх роль на стадії виробництва, під час якого створюється нова 
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вартість, яка є основою доданої вартості. Збільшення обсягу доданої вартості 
означає зростання ВВП. Проте зміна обсягу інвестицій і зміна обсягу ВВП 
відбувається з певним часовим лагом. 

Інвестиції, що здійснюють підприємства для збільшення свого 
виробничого апарату, виконують стимулюючу роль для всієї економіки країни. 
Наприклад, придбання підприємством інвестиційних товарів, машин, меха-
нізмів, устаткування, супроводжується загальним збільшенням попиту на 
товарному ринку. Якщо підприємницький сектор чутливий до зростання 
попиту на інвестиційну продукцію, то він збільшує обсяг виробництва не тільки 
продукції виробничого призначення, але й споживчого характеру, оскільки 
зростання виробництва супроводжується збільшенням доходів робочої сили, 
відтак і попиту населення на споживчі товари та послуги. 

Зростання зайнятості робочої сили та обсягів виробництва веде до 
збільшення доходів не тільки домогосподарств і підприємницького сектору, але 
й держави у формі податків та інших обов’язкових платежів. Це у свою чергу 
породжує зростання попиту держави, а значить, зумовлює необхідність 
подальшого збільшення суспільного продукту. Слідом за першим приростом 
доходу йде другий і нове збільшення попиту та нові інвестиції. Таким чином, у 
процесі відтворення, інвестиції відіграють роль економічного стимулу. 

Інвестиції, з одного боку, є важливим компонентом видатків підприємств, 
а з другого – їм притаманна значна мінливість. Різкі зміни в обсязі інвестицій 
можуть істотно змінювати сукупний попит, а звідси й обсяг виробництва та 
рівень використання економічного потенціалу. Окрім того, інвестиції, зумов-
люючи збільшення основного капіталу, внаслідок приєднання до існуючих 
засобів виробництва (цехів, заводів, фабрик) нових, що сприяє збільшенню 
обсягу національного виробництва, забезпечує економічне зростання у 
довгостроковому періоді.  

Вплив інвестицій на процес відтворення по різному виявляється у 
короткостроковому і довгостроковому періодах. В короткостроковому періоді 
їх вплив на зміну обсягу виробництва здійснюється через зміну величини 
сукупного попиту, а в довгостроковому періоді – через капіталотворення, тобто 
завдяки збільшенню виробничих потужностей, економічного потенціалу 
підприємств і країни в цілому.  

Доходоутворюючу роль інвестицій розкриває мультиплікатор чистого 
внутрішнього продукту :  

IgmV ⋅= , 
 

де V – дохід, m – мультиплікатор, Ig – валові приватні інвестиції 
Мультиплікатор виражає залежність між приростом доходу та схильністю 

домогосподарств до споживання. 

'1

1

c
m

−
=  , 

 
де c' – частка споживання у доході. 



19 

 

Мультиплікатор показує, що коли відбувається приріст загальної суми 
інвестицій, дохід збільшується на суму, яка в k разів більша приросту 
інвестицій. І навпаки. Якщо інвестиції зменшуються, то зменшується і дохід, 
але це зменшення є в k разів більшим від того чинника, який його спричинив. 
Якщо частка споживчих витрат у складі ВВП є високою, то мультиплікатор 
чистого внутрішнього продукту буде більшим, а значить, споживчі витрати 
активніше впливатимуть на збільшення приросту ВВП.  

Частка споживчих витрат у валовому внутрішньому продукті вказує на 
те, наскільки структура суспільного виробництва відповідає інтересам народу, 
зростанню його добробуту. Великий відсоток споживчих витрат у валовому 
внутрішньому продукті вказує на те, що суспільне відтворення здійснюється в 
інтересах людини і воно відзначається високим науково-технічним рівнем, 
спроможним виробляти багато різноманітної продукції народного споживання 
та високотехнологічні машини, устаткування які забезпечують високу 
продуктивність праці. В Україні частка споживчих витрат домогосподарств у 
ВВП поступово збільшується з 54,3% у 2000 р. до 65,1% у 2011 р. [12, с. 36]. 

Частка споживчих витрат у складі ВВП у різних країнах різна і залежить 
від рівня розвитку економіки країни, обсягу виробництва ВВП у розрахунку на 
одну особу, галузевої структури, податкового навантаження, цілей економічної 
та соціальної політики держави, способів їх реалізації та інших чинників.  

Збільшення видатків домогосподарств на придбання споживчих товарів 
вітчизняного виробництва забезпечує безперервність інвестиційного процесу та 
гарантоване зростання національної економіки. І навпаки – зменшення 
реальних доходів населення або спрямування суттєвої їх частки на придбання 
імпортних товарів спричинює скорочення інвестицій у національну економіку 
та розворот її від сталого зростання до конвульсивного розвитку, постійної 
загрози виникнення економічної кризи, посилення інфляційних процесів.  

Західні економісти вважають, що частка імпортних товарів у споживанні 
не повинна перевищувати 30%. В Україні приблизно 60% продажу кінцевої 
продукції має імпортне походження. Це означає, що грошова виручка 
розподіляється у співвідношенні: 6 частин – на товари закордонних виробників 
і лише 4 частини – на товари вітчизняних виробників. За таких умов наш 
внутрішній ринок в основному обслуговує продукцію іноземних виробників. 
Саме цей торговий парадокс є однією з основних причин дефіциту грошової 
маси для обслуговування вітчизняного виробництва та зниження курсу 
національної валюти. З іншого боку – пропорція 1,5:1 на користь імпортних 
товарів є причиною ізоляції вітчизняних виробників від національного ринку та 
вітчизняних покупців, що спричинює спад виробництва. 

Інвестиції відіграють важливу роль в удосконаленні структури 
основного капіталу, в підвищенні його продуктивності, зменшенні капітало-
місткості продукції. Цю роль вони виконують тим ефективніше, чим більша їх 
частка використовується на придбання машин, устаткування, інструментів, 
проектні роботи і відповідно менше – на будівельно-монтажні. У розвинутих 
країнах з приблизно такими самими природнокліматичними умовами як в 
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Україні, це співвідношення становить приблизно 1:1. В Україні в 1985 р. воно 
також становило 1:1; у наступні роки – навіть поліпшилося і в 1990 р. зіставило 
0,44:0,56, але з настанням економічної кризи – виявило тенденцію до погір-
шення і в 1995 р. зіставило 0,66:0,34.  

З переходом до відновлювального економічного зростання співвід-
ношення дещо поліпшилося – у 2002 р. воно становило 0,56:0,44. Проте ця 
тенденція виявилася не стійкою. У 2003 р. витрати на будівництво зіставили 
47,6% загального обсягу інвестицій в основний капітал, а на придбання машин 
та обладнання 37,6%. До 2005 р. в економіці України спостерігалася позитивна 
тенденція до зменшення частки витрати на будівництво і одночасно їх 
зростання на придбання машин та обладнання: 45,5% і 38,2% відповідно. Проте 
у 2006-2008 рр. намітилася зворотна тенденція у структурі інвестицій в 
основний капітал: частка витрат на будівництво зросла до 49,5% у 2008 р., а на 
придбання машин та обладнання зменшилась до 36,2%. Погіршення техно-
логічної структури інвестицій продовжується. У 2011 р частка інвестицій у 
машини та обладнання становила 32,8%., що є нижчою, ніж у до кризовий 
період (2007-2008 рр.), а й, навіть, у розпал кризи (2009 р.). [12,с. 198]  

В розвинутих країнах світу поступово змінюється структура інвестицій в 
напрямі зростання частки виробничих, а в їх складі інвестицій в активні еле-
менти засобів праці. Так, в США за останні двадцять років ХХ ст. частка 
інвестицій у виробництво збільшилась з 66,1% до 73,4% у 2000 р., а в їх складі 
швидко зростає частка машин та устаткування. У 2020 р. прогнозується, що 
частка інвестицій у виробництво зросте до 80,0%.  

Існують різноманітні шляхи покращення структури інвестицій та їх 
впливу на динаміку національного виробництва. Серед них першочергове 
значення мають наступні: 

● удосконалення відтворювальної структури інвестицій (підвищення 
частки капітальних вкладень у технічне переозброєння і реконструкцію діючих 
виробничих потужностей при зниженні частки створення нових); 

● покращення технологічної структури створення нових виробничих 
потужностей (залежно від виду робіт і затрат на створення й удосконалення 
основних фондів); 

● підвищення ролі інтелектуального продукту у формуванні матеріально-
речової структури сукупного суспільного продукту (розширення частки 
наукомістких галузей та сфер діяльності); 

● покращення ефективності капітальних інвестицій шляхом впрова-
дження результатів науково-технологічного продукту. 

Від того, в які сфери, галузі та види економічної діяльності 
спрямовуються фінансові, матеріальні та інтелектуальні ресурси залежить 
майбутня структура економіки країни. Інвестиції можуть бути “помилковими”, 
тобто спрямованими в мало перспективні галузі або види економічної 
діяльності. Ці “помилкові” інвестиції характеризують відхилення структури 
економіки від оптимального стану і призводять до неефективного використання 
обмежених ресурсів. 
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Для досягнення стабільного економічного зростання, інвестиційні 
ресурси повинні бути спрямовані в ті галузі, які забезпечують максимальний 
економічний ефект та підвищення конкурентоспроможності економіки країни. 
Загалом, конкурентоспроможність країни визначається її здатністю виго-
товляти потрібні товари та послуги, а також знаходитися на передньому плані в 
питаннях впровадження нової техніки та випуску готової продукції. А це, по-
своєму, потребує спрямування інвестицій – людей та виробничого капіталу – на 
стимулювання структурної перебудови та переходу ресурсів зі старих галузей і 
підприємств до нових, шляхом впровадження відповідних інвестиційних 
програм. 

Саме при визначенні галузевої структури важливим є формування меха-
нізму державного регуляторного впливу, оскільки основною метою здійснення 
будь-яких інвестицій є здебільшого максимізація прибутку. Привабливість 
приватних інвестицій визначаються рівнем рентабельності виробництва кон-
кретного виду продукції, прибутковістю підприємства, а в підсумку конкретної 
галузі і виду діяльності. Саме прибутковість визначає інвестиційну приваб-
ливість елементів національної економіки. 

 Для суспільства, національної економіки загалом, важливим показником 
ефективності інвестиційної діяльності є обсяг та динаміка продукції кінцевого 
виробництва, тобто ВВП. Його обсяг та динаміка, зокрема у розрахунку на одну 
особу, відображають ефективність інвестиційної діяльності, галузеву та 
технологічну структуру інвестицій, їх інноваційний характер.  

Елементи державного впливу повинні бути спрямовані саме на розвиток 
виробництв, що продукують інноваційну продукцію, що відповідає найновішим 
досягненням науки й техніки та забезпечує конкурентоспроможність 
вітчизняної економіки. Базисом має бути інноваційно-інвестиційна модель 
розвитку економіки країни.  
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ТЕМА 2. РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 
2.1. Власні джерела формування інвестиційних ресурсів 

 
Економічна система кожної країни для забезпечення свого існування, 

розвитку та удосконалення сама створює необхідні передумови у формі засобів 
та предметів праці, робочої сили та відповідні джерела, які виступають у 
грошовій формі як частина вартості створеного валового внутрішнього 
продукту. Ефективна взаємодія елементів інвестиційних ресурсів наповнює 
розширене відтворення енергією цивілізаційного зростання, яка реалізується в 
синергетичному ефекті економічної системи. 

Пошук ресурсів потрібної кількості і якості та оптимізація механізму їх 
взаємодії є важливим фактором забезпечення ефективності інвестиційного 
процесу. Зазначимо, що сталість позитивних тенденцій в економіці залежить 
від того, наскільки економічна система забезпечує первинне генерування 
інвестиційних ресурсів внаслідок відтворювального процесу на підприємствах 
та в економіці загалом.  

Кожне підприємство для здійснення інвестицій використовує, в першу 
чергу власні джерела, які формуються в процесі відтворення. Відтворення – це, 
з одного боку, процес споживання вартості матеріально-речових елементів 
основного і оборотного капіталу, яка переноситься на готовий продукт, а з 
другого – процес створення вартості. Перенесена вартість спожитих засобів 
виробництва після реалізації продукції набуває грошової форми та існує як 
фонд відшкодування. Його використання, тобто придбання засобів праці, 
забезпечує процес відновлення виробництва в попередніх обсягах і за всіх 
інших рівних умов гарантує стабільність економічного розвитку. Новостворена 
вартість набуває форми доходу підприємства, а в масштабі суспільства – 
національного доходу, частина якого поступає населенню у формі заробітної 
плати, пенсій, стипендій та інших грошових доходів і використовується для 
придбання споживчих товарів і оплати різноманітних послуг, а друга частина – 
заощаджується і використовується для нагромадження.  

Заощадження є об’єктивною передумовою чистих інвестицій, а в 
підсумку розширеного відтворення та економічного зростання. Якщо 
заощадженням протистоять відповідні інвестиційні товари (машини, механізми, 
устаткування і т. п.), то підприємства мають економічні передумови для 
розширеного відтворення. Заощадження нерозривно пов’язані з інвестуванням. 
Частина доходу, яка залишається невикористаною на поточне споживання, 
заощаджується. Це можна виразити формулою (2.1). 

 
V = С+S,       (2.1) 

 
де V – дохід; С – споживчі витрати; S – заощадження. 
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Заощадження роблять підприємства і домашні господарства, створюючи 
тим самим економічні передумови для здійснення чистих інвестицій. Таким 
чином, у самому відтворювальному процесі закладено внутрішні потенції 
інвестиційної діяльності, активність якої визначається, по-перше, тенденціями 
ВВП, по-друге, обсягами та характером використання амортизаційних 
відрахувань, по-третє, обсягами і характером використання національного 
доходу, по-четверте, обсягами та структурою використання фонду нагро-
мадження. В сукупності вони утворюють внутрішні джерела попиту на 
інвестиційні товари і визначають обсяги та тенденції реальних інвестицій.  

Серед власних джерел інвестиційних ресурсів підприємств перше місце 
займають амортизаційні відрахування. В усіх країнах світу вони є найва-
гомішим джерелом інвестиційних нагромаджень. За їх рахунок формується 60-
70% капіталовкладень країни. В роки економічних криз їх частка є ще вищою. 

Амортизація – це процес поступового споживання виробничого 
споживання засобів праці по мірі їх фізичного і морального зносу на продукт, 
вироблений за їх допомогою. Амортизаційні відрахування – це грошова форма 
спожитої вартості основного капіталу, або вартість спожитого капіталу. Вони є 
складовою витрат підприємств на виробництво продукції. Після її реалізації 
частина виручки, яка дорівнює амортизаційним відрахуванням, накопичується 
у вигляді грошового резерву на рахунках підприємств, створюючи амор-
тизаційний фонд. За рахунок його коштів у майбутньому будуть куплені 
інвестиційні товари (машини, устаткування) на заміну тих, які були спожиті у 
процесі виробництва. 

Таким чином, амортизаційні відрахування формують різницю між 
валовими (Ig) і чистими (In) інвестиціями. За своєю економічною природою 
амортизаційні відрахування покликані відшкодовувати вартість спожитих 
засобів праці. Інакше кажучи, амортизаційний фонд повинен відповідати 
вартості спожитого основного капіталу, яку йому належить постійно відшко-
довувати. Виконання ним функції відшкодування багато в чому залежить від 
установлених норм амортизації, які покликані фіксувати ступінь зносу засобів 
праці, забезпечувати повне перенесення їхньої вартості протягом нормативного 
строку служби та своєчасне відшкодування.  

Правильне визначення норм амортизації різних елементів основного 
капіталу має велике економічне значення. Їх завищення спричинює підвищення 
собівартості продукції та зменшення прибутку, зниження рівня рентабельності 
виробництва. Занижені норми також спотворюють процес відшкодування, 
оскільки зменшують величину амортизаційних відрахувань, ведуть до непов-
ного перенесення вартості основного капіталу, спотворюють інформацію як про 
рівень його зносу, так і про величину національного доходу.  

Норми амортизаційних відрахувань повинні бути достатніми для 
забезпечення відшкодування основного капіталу з урахуванням науково-
технічного прогресу та створення нормальних умов роботи підприємств. Для 
цього необхідно забезпечити правильний і об’єктивний облік перенесення 
вартості основного капіталу на готову продукцію на основі науково обґрун-
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тованих норм амортизаційних відрахувань. Вони повинні відповідати реальним 
строкам служби засобів праці і водночас створювати фінансові можливості для 
введення у виробництво науково-технічних досягнень, підвищувати зацікав-
леність підприємств у прискореному оновленні основного капіталу без штуч-
ного завищення собівартості продукції. Тільки за цих умов амортизаційні 
відрахування забезпечуватимуть відшкодування спожитих у процесі вироб-
ництва елементів основного капіталу. 

Разом з тим амортизаційні відрахування можуть бути джерелом коштів 
для фінансування розширеного відтворення. Це пов’язано з особливостями 
кругообігу основного капіталу, а саме з тим, що засоби праці беруть участь у 
процесі створення споживних вартостей у повному своєму обсязі, але 
матеріально у продукт праці не входить і зберігають свою натурально-речову 
форму тривалий період часу, протягом якого вони поступово (частинами) 
переносять свою вартість на готовий продукт. В результаті вартість засобів 
праці в процесі виробництва роздвоюється на перенесену і не перенесену. 
Перенесена частина вартості засобів праці здійснює обіг разом із продуктом 
праці, як складова його вартості. Після реалізації продукції та частина доходу 
(виручки), яка дорівнює перенесеній вартості засобів праці, відгалужується і 
накопичується в амортизаційному фонді. Друга частина, не перенесена 
вартість, залишається втіленою у засобах праці і продовжує знаходитися у 
сфері виробництва у продуктивній формі. Основний капітал набуває двоякої 
форми існування: натурально-речової – функціонуючі засоби праці (вони 
функціонують у повному обсязі) і вартісної, яка також роздвоюється на: а) 
втілену у функціонуючих засобах праці і б) накопичувану в амортизаційному 
фонді. Накопичувана в амортизаційному фонді частка вартості засобів праці 
набуває характеру оборотного капіталу, який використовується на придбання 
нових засобів праці, що замінюють спожиті.  

Таким чином, відшкодування елементів основного капіталу у натурально-
речовій формі відбувається шляхом перетворення перенесеної ними вартості на 
готову продукцію у грошову форму і в подальшому із грошової форми у засоби 
праці. Але останні відшкодовуються не по мірі перенесення ними своєї 
вартості, а тільки після того, як засоби праці повністю втратили свою споживну 
вартість, тобто здатність для подальшого використання за призначенням. 

Зношення основного капіталу і перенесення вартості на готову продукцію 
відбувається протягом певного часу, тривалість якого визначається періодом 
повного його обороту. Відтворення фізичної форми зношеного основного 
капіталу вимагає накопичення повної суми амортизації. Накопичувані в 
амортизаційному фонді грошові кошти в кожний даний момент часу є 
тимчасово вільними, надлишковими порівняно до потреб відшкодування у 
натурально-речовій формі елементів основного капіталу. Це пов’язано, по-
перше, із нерівномірним зношенням окремих елементів і груп основного 
капіталу; по-друге, за умов науково-технічного прогресу відбувається при-
скорене моральне зношення (старіння) знарядь праці, що зумовлює необ-
хідність більш широко застосовувати норми прискореної амортизації. Повне 
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накопичення в амортизаційному фонді раніше авансованої суми не є абсолютно 
необхідним, оскільки утворення фонду відшкодування у грошовій формі 
випереджає фактичне зношення основного капіталу.  

Амортизаційні відрахування накопичуються протягом досить тривалого 
(залежно від групи засобів праці) періоду часу і є тимчасово вільні. Їх можна 
використовувати на придбання додаткових засобів праці, що забезпечує 
розширене відтворення основного капіталу і на його основі валового внут-
рішнього продукту. За цих умов амортизаційні відрахування поступово пере-
творюються на один з головних факторів забезпечення сталого довготривалого 
економічного зростання. Після Другої Світової війни уряди промислово-
розвинутих країн механізму нарахування і використання амортизаційних 
коштів приділяють велику увагу як інструменту впливу на інвестиційні процеси 
в країні та характер розширеного відтворення. 

Така пильна увага держави до амортизаційних відрахувань зумовлена 
тим, що вони є найбільш стабільним і ефективним джерелом інвестицій. По-
перше, на їх динаміку на відміну від прибутку набагато менше впливають 
спади виробництва. Так, під час кризових явищ маса прибутку в економіці 
закономірно скорочується, в той час як амортизаційні відрахування збері-
гаються на докризовому рівні або навіть зростають, що визначає величину 
валових інвестицій та є джерелом оновлення основного капіталу. Якщо 
фінансовий результат українських підприємств у 2009 р. був від’ємний (-45,0 
млрд грн) внаслідок фінансово-економічної кризи, то амортизаційні 
відрахування збільшилися на 19,3 млрд грн. і становили 107,3 млрд грн [12, с. 
25, 37]. По-друге, формування амортизаційних відрахувань не залежить від 
результату економічної діяльності, тобто, навіть збиткові підприємства мають 
кошти на придбання інвестиційних товарів, оновлення основних засобів та 
удосконалення технологічної структури виробництва. Це особливо актуально 
для нашої країни, де частка збиткових підприємств на протязі останніх 
двадцяти років не змінюється і коливається в межах 38-40%, що є парадоксом 
для ринкової економки і свідчить про наявність тіньових фінансових потоків 
[12, с. 67]. По-третє, оскільки амортизаційні відрахування мають цільове 
економічне призначення – відшкодування зношеного основного капіталу, то 
вони є гарантом забезпечення простого відтворення, а значить, певною мірою і 
зменшення амплітуди циклічних коливань.  

В Україні амортизаційні відрахування за 2000 - 2011 рр. збільшились 
майже у вісім разів і займають досить значну частку у валовому нагромадженні 
основного капіталу (табл. 2.1) 
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 Таблиця 2.1 
Динаміка амортизаційних відрахувань в Україні у 2000-2011 рр. 

 
Рік Споживання основного 

капіталу,  
млрд. грн. 

Ступінь зносу основного 
капіталу, 

% 

Частка амортизаційних 
відрахувань у валовому 
нагромадженні основного 

капіталу, 
% 

2000 30,2 43,7 90,4 
2002 36,2 47,2 83,6 
2004 46,6 49,3 59,9 
2006 58,3 51,5 43,5 
2007 73,1 52,6 36,9 
2008 87,9 61,2 35,1 
2009 107,3 60,0 64,0 
2010 115,3 74,9 58,9 
2011 241,8 … 52,0 

Розраховано за даними [12, с. 25, 35, 37, 93]. 
 
Хоча сума амортизаційних відрахувань з року в рік збільшується, але 

чітко простежується зменшення їх частки у валовому нагромадженні основного 
капіталу – у 2000 р. вона становила 90,4%, а у 2011 р. – 52,0%. Це, вказує на те, 
що знижується роль амортизаційних відрахувань як власного джерела 
фінансування інвестиційних витрат, пов’язаних з відшкодуванням зношеного 
основного капіталу, що спричинює його старіння. З даних таблиці 2.1 видно, 
що в Україні спостерігається негативна тенденція до зростання зносу основного 
капіталу, який у 2011 р. перевищив граничний рівень і становив 74,9%. 
Особливо загрозливим є стан основних засобів на підприємствах 
машинобудування, де ступінь зносу становив 83,4%. Експлуатація застарілих 
основних засобів призводить до спрямування значної частини інвестиційних 
ресурсів на підтримку існуючого технологічного рівня підприємств, обумовлює 
високу енергоємність виробництва, що негативно впливає на ціну готової 
продукції і провокує інфляцію витрат. 

Причиною такого стану є неефективна амортизаційна політика, яка не 
націлює підприємницький сектор на оновлення основних засобів, розглядається 
виключно у фарватері фіскальних інтересів, як інструмент розрахунку податку 
на прибуток і підпорядкована поточним податково-бюджетним, а не 
довгостроковим соціально-економічним інтересам. Відображенням цього є те, 
що в Україні відсутня статистична інформація про рух, структуру, індексацію, 
переоцінку вартості основних засобів. Недоліком амортизаційної політики в 
Україні є відсутність державного контролю за використанням коштів 
амортизаційного фонду за своїм економічним призначенням. Статистика не 
наводить дані стосовно використання коштів амортизаційного фонду підпри-
ємствами України. Але високий рівень зносу основних засобів, який досяг 
критичного рівня і за яким стоїть технічна деградація країни дозволяє 
стверджувати, що підприємства використовують кошти амортизаційного фонду 
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не на оновлення основного капіталу, а на споживання та здійснення фінансових 
операцій.  

Таким чином, амортизаційні відрахування є надзвичайно важливим 
джерелом фінансування валових інвестицій. Вона виконують функцію 
відшкодування, збереження, оновлення і нагромадження основного капіталу. ці 
процеси зачіпають найбільш важливі аспекти розширеного відтворення. Отже, 
держава не може ухилятися від регулювання процесу формування 
амортизаційного фонду та використання цих коштів тільки за їх економічним 
призначенням. 

Для посилення мотиваційної складової амортизаційної політики щодо 
техніко-технологічного оновлення виробництва та аналізу її ефективності 
необхідно законодавчо закріпити положення про недопустимість використання 
коштів амортизаційного фонду не за своїм економічним призначенням, 
впровадити обов’язковий контроль з боку податкових органів за повнотою 
нарахування і цільовим використанням коштів амортизаційного фонду та 
відновити статистичну інформацію щодо руху та стану основних засобів.  

Прибуток підприємств є другим власним джерелом реальних інвестицій. 
В усіх країнах світу за рахунок прибутку підприємства здійснюють 
нагромадження основного капіталу, тобто чисте інвестування. Формування і 
використання прибутку для цілей фінансування розширеного відтворення 
пов’язане із закономірностями кругообігу капіталу. Збільшення маси прибутку 
залежать від ефективності всього інвестиційного процесу – вибору того чи 
іншого варіанту капітальних вкладень, витрат на будівництво, фондовіддачі, 
матеріаломісткості продукції, співвідношення між основним і оборотним 
капіталом, продуктивності праці та інших факторів, які визначають ефек-
тивність виробничо-господарської діяльності підприємств. Прибуток 
підприємства знаходиться у прямій залежності від валового доходу і в обер-
неній – від валових витрат. Він визначається як різниця між валовим доходом 
(виручкою від реалізації продукції та наданих послуг) і валовими (загальними) 
витратами на виробництво і реалізацію продукції. Цю залежність можна 
виразити формулою (2.2). 

 
Р = TR  TC,      (2.2) 

 
де Р – прибуток; TR – валовий дохід;TC – валові витрати. 
Прибуток є інтегруючим показником ефективності господарської 

діяльності підприємств. Кожний кругообіг капіталу приносить підприємствам 
певну масу прибутку. Чим ефективніше вони використовують свої матеріально-
трудові та фінансові ресурси, тобто чим більше виробляють високоякісної 
суспільно необхідної продукції з меншими витратами у розрахунку на одиницю 
продукції, тим більше прибутку отримують. 

За своїм економічним призначенням прибуток, з одного боку, виступає 
одним з найважливіших показників ефективності роботи підприємства, а з 
другого – він сам стимулює зростання ефективності, оскільки визначає вели-
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чину фонду нагромадження, напрями його використання та темпи розширеного 
відтворення. Саме за рахунок прибутку підприємства здійснюють нагро-
мадження основного капіталу. Збільшення маси прибутку означає розширення 
можливостей нагромадження. Якщо прибуток зменшується, то це вказує на 
поступове вичерпування фінансових можливостей підприємств, що зумовлює 
сповільнення темпів розширеного відтворення. Між прибутком і розширеним 
відтворенням існує тісний взаємозв’язок. Не тільки прибуток визначає 
можливості розширеного відтворення, але і відтворення, забезпечуючи 
технічний прогрес, зумовлює збільшення прибутку.  

Динаміка прибутку визначається рухом собівартості та цін, зміною 
їхнього співвідношення. Собівартість включає в себе витрати підприємств на 
виготовлення та реалізацію продукції. Підприємства мають можливість активно 
впливати як на витрати, так і на ціну. Незважаючи на те, що ціна визначається 
співвідношенням попиту і пропозиції, які значною мірою є незалежними від 
підприємства факторами, все ж вони, можуть добиватися економічно вигідних 
цін на свою продукцію шляхом проведення маркетингових досліджень, 
своєчасного оновлення асортименту продукції, здійснення заходів по 
підвищенню її якості. Все це залежить від діяльності всіх підрозділів та служб 
підприємства. На собівартість продукції впливає запровадження нової техніки і 
передових технологій, зростання продуктивності праці, поліпшення якості 
продукції, зменшення втрат від браку та непродуктивних витрат. В ній 
відбиваються як позитивні сторони діяльності підприємств, так і недоліки в 
організації праці, у формах і методах матеріального стимулювання працівників, 
їх кваліфікації, трудової та фінансової дисципліни, механізації виробничих 
процесів, технології виробництва тощо. 

 Технічний прогрес, підвищення рівня механізації та автоматизації 
виробничих процесів зумовлює зменшення витрат праці на одиницю продукції. 
В результаті цього відносно скорочуються витрати заробітної плати. Хоча 
абсолютно заробітна плата працівників збільшується, але її частка у 
собівартості та ціні товару зменшується в результаті зменшення витрат праці на 
виробництво одиниці продукції. Технічний прогрес безпосередньо впливає 
також на рух матеріальних витрат в структурі собівартості продукції. Коли 
збільшуються матеріальні витрати на виробництво одиниці продукції, 
підтримання стабільних темпів відтворення вимагає більш швидкого їхнього 
зростання, а значить, більш високих темпів збільшення основного капіталу 
порівняно з темпами випуску продукції. При стабільних цінах або їх 
підвищенні нижчими темпами порівняно з витратами відбувається зменшення 
прибутку і звужуються інноваційно-інвестиційні можливості підприємств. 

В умовах екстенсивного розвитку, коли технічний рівень виробництва 
невисокий і у витратах велику частку займають витрати живої праці, економія 
на заробітній платі має першочергове значення для зниження собівартості 
продукції. Але в умовах інтенсифікації виробництва в структурі собівартості 
продукції значно підвищується частка матеріальних витрат, що вказує на 
необхідність в процесі прийняття інвестиційних рішень особливу увагу 
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приділяти тому, який з інвестиційних проектів забезпечує зменшення 
матеріально-виробничих витрат. Економія матеріальних ресурсів дає 
можливість підприємствам нарощувати обсяги виробництва, збільшувати свої 
доходи і в підсумку розширювати інноваційно-інвестиційні можливості.  

Сьогодні прибуток як джерело інвестицій в Україні не відіграє суттєвої 
ролі. Це зумовлено низькою рентабельністю і великою часткою збиткових 
підприємств. (табл. 2.2) [12, с. 65, 68]. 

Таблиця 2.2  
Прибуток та рівень рентабельності підприємств України  

за 2000-2011 рр. 
 

Роки Фінансовий 
результат, 
млрд грн. 

Прибуток, 
млрд грн 

Збитки 
підприємств, 
млрд грн 

Частка 
збиткових 

підприємств, 
% 

Рівень 
рентабель- 

ності, 
% 

2000 13,9 36,1 22,2 37,7 2,7 
2002 14,6 37,4 22,8 38,7 4,2 
2004 44,6 73,7 29,1 34,8 6,4 
2006 76,3 110,6 34,4 33,5 6,6 
2007 135,9 183,0 47,1 32,5 6,8 
2008 9,0 193,7 184,7 37,2 3,9 
2009 -45,0 143,7 188,7 39,9 3,3 
2010 58,3 212,0 153,7 41,0 4,0 
2011 126,7 277,2 150,5 34,9 5,8 

 
Маса прибутку підприємств України за 2000–2011 рр. збільшилася в 7,6 раз. 

Спостерігається поступове підвищення рівня рентабельності – з 2,7% у 2000 р. 
до 5,8% у 2011 р. У 2009 р. фінансовий результат підприємств України був 
від’ємний ( - 45,0 млрд грн.), а рівень рентабельності знизився до 3,3% у зв’язку 
з фінансово-економічною кризою (2008-2009 рр.). З поступовим виходом 
економіки України з фінансово-економічної кризи маса прибутку та рівень 
рентабельності зростають – з 143,7 млрд грн. у 2009 р. до 277,2 млрд грн. та з 
3,3%% до 5,8% відповідно. 

Не дивлячись на певні позитивні тенденції для економіки України 
характерні й “стійкі” негативні процеси, які звужують інноваційно-інвестиційні 
можливості підприємств. По-перше, низький рівень рентабельності 
промисловості України в цілому (3,6% у 2010 р.) та великий розрив значення 
показника у добувній і переробній галузях. Так, у 2010 р. рівень рентабельності 
добувної промисловості становив 14,8%, а переробної – 2,3%, тобто майже 
семикратний розрив. Найвищий рівень рентабельності показав такий вид 
промислової діяльності як добування корисних копалин, крім паливно-
енергетичних – 29,0%. Ці дані свідчать про переважний розвиток сировинних 
галузей з низьким рівнем доданої вартості. Це має негативне значення не лише 
економічне, але й соціальне. У вартісній структурі продукції обробної 
промисловості переважає трудовий дохід – головне джерело добробуту 
переважної частини населення, який до того ж розподіляється більш 
рівномірно, в тому числі і територіально. У виручці від продажу промислової 
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сировини і пального домінують майнові доходи, включаючи і природну ренту, 
які розподіляються надзвичайно нерівномірно як між різними соціальними 
групами населення, так і між територіями. 

По-друге, велика частка збиткових підприємств і, відповідно, зростаюча 
маса збитків. Частка збиткових підприємств України коливається в межах 32-
40%, а збитки зросли з 22,2 млрд грн. у 2000 р. до 150,5 млрд грн. у 2011 р., 
тобто у 6,8 рази (див. табл. 2.2). Теоретично понесення збитків окремими 
суб’єктами господарювання є природним явищем через існування ринкової 
конкуренції. Проте, стабільно-високий рівень збитковості свідчить про домі-
нування фіктивної збитковості вітчизняних підприємств.  

Фіктивна збитковість виникає як заздалегідь передбачений результат 
оперативного управління фінансами, у тому числі шляхом “оптимізації” подат-
кових платежів. Ці підприємства навмисно ліквідуються з причини банкрутства 
та з метою ухилення від оподаткування, від виконання цивільно-правових та 
господарських зобов’язань. Схема штучного доведення державних підприємств 
до банкрутства в українській практиці широко відома як метод прихованої 
приватизації. 

Зазвичай такі фіктивно збиткові підприємства за всіма ознаками мають 
працювати успішно. Вони випускають конкурентоспроможну продукцію, що 
користується попитом, мають розгалужену мережу збуту, широкі комерційні 
зв’язки, у тому числі зовнішньоекономічні. Нерідко такі підприємства є 
лідерами на регіональному або загальнонаціональному ринках. Серед них 
чимало бюджетоутворюючих підприємств провідних галузей – хімічної та 
нафтохімічної промисловості, паливно-енергетичного комплексу, АПК. 
Нерідко об’єктивно конкурентоспроможні підприємства на тлі штучно 
створеного нестійкого фінансового стану встановлюють низький рівень 
заробітної плати та затримують її виплату. Все це в підсумку формує 
сприятливе середовище для постійної соціальної напруги не тільки на самих 
підприємствах, а й у суспільстві в цілому. 

З погляду інституціонального напряму фінансової науки суб’єкти 
господарювання вдаються до викривлення даних щодо фінансового стану 
підприємств у тому разі, коли вартість наслідків від викривлення є нижчою за 
вигоди, які це викривлення дає. Головними негативними факторами, які 
створюють сприятливі умови для існування фіктивної збитковості є існування 
законодавчих колізій, недостатня ефективність державного контролю. Наприклад, 
при загальній високій вірогідності виявлення порушень ймовірність виявлення 
фактичних розмірів ухилення залишається достатньо низькою (менше 37%). 
Підґрунтям такої ситуації є низька якість і складність податкового законодавства, 
а також корупція урядовців і політиків [20, с. 346-347].  

По-третє, достатньо високий рівень податкового навантаження на бізнес. 
Згідно звіту Doing Business 2009, в Україні середньозважена ставка 
оподаткування становить 58,4%. Такі умови оподаткування прибутку негативно 
впливають на інвестиційні рішення підприємств, не даючи змоги вчасно 
покривати витрати, необхідні для оновлення основних засобів та впровадження 
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новітніх технологій. Підвищення ролі прибутку в чистих інвестиціях не-
розривно пов’язане із удосконаленням бюджетно-податкової системи України. 

Величина чистих інвестицій у великій мірі визначається не тільки масою 
прибутку, яку отримують підприємства, але і тим, яка його частка залишається 
у їхньому розпорядженні, як нерозподілений прибуток, а головне на які цілі він 
в подальшому використовується. За цих умов доцільно законодавчо визначити 
частку прибутку, в тому числі нерозподіленого, яка має використовуватися на 
інноваційно-інвестиційні цілі.  

Таким чином, прибуток на сьогодні є джерелом самофінансування інвес-
тицій лише на окремих, високорентабельних підприємствах. За нинішніх умов 
неефективної податкової системи, збитковості величезної кількості підприємств 
прибуток як джерело інвестування в Україні є набагато меншим порівняно з 
потенційними можливостями та потребами економіки в інвестиційних 
ресурсах. З підвищенням рівня рентабельності виробництва, послабленням 
податкового тиску та зменшенням використання прибутку на непродуктивні 
цілі, його роль як власного джерела інвестиційних ресурсів зростатиме.  

 
2.2. Механізм трансформації заощаджень населення  

в інвестиційні ресурси 
 
Заощадження населення виступають важливим структурним елементом у 

формуванні грошового капіталу. В радянські часи, не дивлячись на те, що 
особисті заощадження населення залучалися Ощадбанком і збільшувалися 
високими темпами та досягли великих розмірів, вони не розглядалися як 
складова інвестиційного потенціалу країни. В той час як в усьому світі саме 
заощадження населення живлять інвестиційними коштами економіку країни. 
Наприклад, у ФРН кошти фізичних осіб становлять 63% загальних заощаджень, 
які використовуються, як інвестиційні ресурси. 

 Сформувати інвестиційний потенціал достатній для модернізації 
економіки України на найновішій технічній та технологічній основі можливо за 
умови підвищення купівельної спроможності населення та спрямування його 
доходів на придбання переважно вітчизняних товарів і створення умов для 
заощадження коштів з подальшим їх акумулюванням і використанням в 
інноваційно-інвестиційній сфері.  

Заощадження представляють собою частину поточного наявного 
особистого доходу населення, яка не використана в поточному році на 
споживання, а поступила на банківські рахунки, або використана на придбання 
облігацій, акцій та інших фінансових активів. Вони виступають як тимчасово не 
витрачені, відкладені доходи, які можуть накопичуватися і в подальшому 
використовуватися в активному господарському обороті країни. У тій мірі, в 
якій населення заощаджує, тобто утримується від поточного споживання, 
суспільство може направляти заощадження на інвестиційні потреби. 
Заощадження є формою вираження специфічної властивості грошей – зберігати 
і примножувати багатство власника доходу. 
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Утворення заощаджень пов’язане з специфічними, характерними лише 
для домогосподарств мотивами. Тут виникає дві принципові функціональні 
відмінності. Перша полягає в тому, що заощадження можуть обслуговувати як 
довгострокові, так і короткострокові інтереси, а друга – в тому, що 
заощадження можуть виступати або як інструмент економічного виживання, 
або як засіб забезпечення економічного комфорту. Від того, яку мету 
переслідують різні члени суспільства, здійснюючи заощадження, багато в чому 
залежить загальна інвестиційна ситуація в країні.  

До довгострокових мотивів відносяться: купівля житла, започаткування 
своєї справи, оплата освіти дітей та онуків, турбота про забезпечення 
відповідного рівня добробуту після виходу на пенсію, витрати на лікування 
тощо. Короткострокові мотиви включають: купівлю дорогих довготривалого 
користування речей, наявність мінімальних резервних коштів на непередбачені 
поточні потреби, на випадок втрати роботи і доходу, відзначення (святкування) 
особливих сімейних подій, проведення відпочинку, надання допомоги родичам 
та близьким тощо. 

 За умов ринкової економіки причин для здійснення населенням 
заощаджень багато і вони різноманітні, але в підсумку всі вони зводяться до 
двох: 1) більшість людей прагне захистити свої доходи від інфляції та інших 
непередбачених ситуацій, 2) певна частина людей заощадження здійснює з 
метою спекуляції, для біржової гри, направляючи частину своїх доходів на 
придбання цінних паперів для їх перепродажу в наступний період, коли 
кон’юнктура на ринку цінних паперів покращиться, наживаючись на різниці 
курсів цінних паперів. Перехід України до грошової приватизації сприяє 
активізації спекулятивних мотивів здійснення заощаджень. Але не залежно від 
того, якими мотивами керуються ті чи інші громадяни, важливо створити такі 
умови, які б сприяли збільшенню заощаджень, і які можна було б 
використовувати на інвестиційні цілі та модернізувати економіку. 

 Проте одного бажання робити заощадження недостатньо. Ці наміри 
повинні супроводжуватися можливістю відкладати гроші. На можливість та 
обсяги особистих заощаджень впливають такі чинники: по-перше, величина 
доходу; по-друге, рівень оподаткування, по-третє, відсоткова ставка; по-
четверте, темпи інфляції та стабільність грошової одиниці; по-п’яте, соціальна 
стабільність, по-шосте, довіра до фінансово-кредитних установ і до законо-
давчої та виконавчої влади в цілому.  

Величина доходу є найвагомішим чинником, який визначає обсяги 
особистих заощаджень. Наявність заощаджень залежить від того, наскільки 
дохід є достатнім для покриття споживчих витрат. Якщо дохід є дуже малим, то 
він весь використовується на споживання, заощадження відсутні. Існує тісний 
зв’язок між заощадженнями і доходами фізичних осіб (коефіцієнт кореляції 
становить 0,96). Заощадження і витрати на споживання вар’їрують в прямій 
залежності від величини доходу: по мірі того як домогосподарства отримують 
все більший дохід зростають витрати на споживання і збільшуються 
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заощадження, але останні формуються за залишковим принципом. Цей зв’язок, 
використовуючи формулу (1.3), можна записати так: 

  
S = V - C      (2.3). 

 
Дж. М. Кейнс вказував, що заощадження є функцією доходу S = f(V), а 

гранична схильність до споживання 
V
Cc

∆
∆

='  із збільшенням доходу знижується. 

Таким чином, динаміка рівня доходу і споживчих витрат є визначальними у 
встановленні обсягів заощаджень. 

Таблиця 2.3 
Доходи та заощадження населення України за 2000-2011 роки 

млрд. грн. 
Роки Доходи Податки на 

доходи, майно 
Наявний дохід Заощадження 

2000 128,7 8,5 120,1 4,2 
2002 185,1 14,1 171,0 17,4 
2004 274,2 19,0 253,3 31,6 
2006 472,1 33,8 429,9 44,2 
2007 623,3 49,1 557,3 47,8 
2008 845,6 67,6 747,6 52,0 
2009 894,3 67,1 789,4 80,4 
2010 1101,2 72,3 1000,1 161,9 
2011 1251,0 83,8 1138,2 113,9 

Розраховано за даними [12, с. 386]. 
 
За 2000-2011 рр. номінальні доходи населення України збільшилися у 9,7 

раза, податки на доходи, майно – у 9,9 раза, наявний дохід – у 9,5 раза, 
заощадження – у 27,1 раза. Таке значне зростання заощаджень зумовлене 
збільшенням грошових доходів населення та прагненням поліпшити свої 
житлові умови, придбати дорогі речі (меблі, побутову та культурного 
призначення техніку) а також забезпечити себе матеріально після виходу на 
пенсію. 

Заощадження у великій мірі залежать від диференціації населення за 
рівнем доходів. Малозабезпечена частина населення, доходи яких менші межі 
бідності, не можуть робити заощадження. За офіційною державною 
статистикою у 2011 р. за межею бідності перебувало 7,8% населення України 
[12, с. 396]. Ця група населення не тільки не спроможна заощаджувати хоча б 
якусь частину доходу, її споживчі витрати є більші від поточних доходів і 
різниця покривається не за рахунок раніше зроблених заощаджень, а за рахунок 
коштів державного бюджету, які поступають населенню у формі субсидій для 
оплати житлово-комунальних послуг, електроенергії, зрідженого газу та 
твердого палива.  
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Таблиця 2.4 
Розподіл найманих працівників в Україні за рівнем номінальної заробітної 

плати у грудні 2009 – 2011 рр.,% 
 

 2009 р. 2010 р. 2011 р. 
До 1004 грн. 25,2 16,2 5,6 
1004-1500 грн. 20,3 20,2 23,7 
1500-2500 грн. 25,8 28,5 27,3 
2500-3500 грн. 15,4 16,8 17,4 
3500-5000 грн. 7,6 10,1 14,9 
Понад 5000 грн. 5,7 8,2 11,1 
Разом 100,0 100,0 100,0 

Розраховано за даними [12, с. 400]. 
 
З таблиці 2.4 видно, що частка найманої робочої сили, яка отримувала 

низьку заробітну плату зменшилася з 25,2% у 2009 р. до 5,6% у 2011 р., тобто у 
4,5 раза, а частка найманих працівників з високими доходами збільшилася 
відповідно з 5,7% до 11,1%, тобто майже у 2 рази. Це створило сприятливі 
передумови для збільшення заощаджень населення та зростання інвестиційних 
можливостей суб’єктів господарювання. 

Разом з тим український ринок перенасичений товарами іноземного 
виробництва. Це означає, що населення України витрачає доходи на придбання 
імпортних товарів, а надлишок доларизує. Все це значною мірою зменшує 
інвестиційні можливості суб’єктів господарювання та вказує на необхідність 
удосконалення галузевої структури економіки України в напрямі збільшення 
виробництва споживчих товарів. Необхідно також поетапно здійснити рефор-
мування системи оплати праці, забезпечивши більш тісний зв’язок між дина-
мікою заробітної плати та підвищенням її продуктивності. Рівень заробітної 
плати повинен забезпечувати нормальне відтворення робочої сили. В іншому 
випадку, робоча сила буде шукати інші джерела доходів, серед яких не останнє 
місце належить тіньовому сектору економіки.  

Рівень відсоткової ставки – наступний чинник, який впливає на рівень та 
структуру особистих заощаджень. Варто нагадати, що саме відсотковій ставці 
представники класичної економічної теорії надавали вирішального значення в 
аналізі заощаджень. Враховуючи, що фондовий і страховий ринки в Україні 
лише формуються, то основна маса активних заощаджень припадає на 
банківські вклади і тому відсоток за депозитами відіграє неабияку роль в 
активізації цього процесу. Він стимулює заощадження і значною мірою 
захищає їх від знецінення в періоди інфляції.  

За 2000-2011 рр. депозити фізичних осіб у банківську систему України 
збільшились у 45,8 раза, в тому числі у національній валюті – у 46,2 раза, в 
іноземній – у 45,4 раза. Частка депозитів у національній валюті займає трохи 
більше половини і коливається в межах 51,0-52,0% [12, с. 59].  

На нарощування темпів зростання депозитів впливає довіра населення до 
банків. Разом з тим деякі економісти вважають, що підвищення темпів і 
збільшення обсягу депозитних вкладів в умовах одночасного зниження темпів 
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інфляції і рівня ставок за депозитними вкладами є підтвердженням 
неоднозначного впливу процентної ставки на процес залучення заощаджень 
населення. З приводу цього положення відмітимо, що стимулом збільшення 
депозитних вкладів населення є не номінальна ставка відсотка, а реальна. 
Інфляція за всіх обставин негативно впливає на заощадження, а високі темпи 
інфляції просто згубно діють на них. Адже відомо, що за умов високих темпів 
інфляції попит на гроші зростає і зменшується попит на інші фінансові активи. 

В українських реаліях провідне значення, що визначає характер та напрям 
депозитних вкладів, має ступінь довіри до банківської системи. За відсутності 
такої довіри ніякі відсоткові ставки неспроможні перетворити заощадження 
населення у ліквідній формі в іншу форму, прийнятну для інвестування. 
Гривнева ліквідність тут же перетворюється у не гривневу ліквідність (долари, 
євро) і тисне на зниження обмінного курсу гривни. Треба відмітити, що довіра 
до банківської системи формується надзвичайно повільно, а її підрив 
здійснюється блискавично, оскільки вона (довіра) є дуже тонкою матерією.  

В Україні стан довіри населення до кредитно-банківських структур є 
досить нестійкою. Це пов’язано з тим, що їх діяльність здійснюється в умовах 
нечіткого правового поля, яким не можуть не користуються ділки від бізнесу. В 
Україні на протязі усіх років незалежності населення позбавлене надійних 
гарантій щодо захисту своїх депозитів. У 90-і роки ХХ ст. розхожим було 
положення про те, що робити вклади в банки є приватною справою і весь ризик 
несуть вкладники. За таких умов “тихо” зникли не тільки трастові компанії 
(“Оберіг”, “Український будинок Селенгу”, “Альков”, “Меркурій” та інші) 
банки (“Відродження”, “Денді”, “Градобанк”, “Харчобанк” та інші), 
інвестиційні фонди та компаній та інших видів “пірамідальні” утворення, а з 
ними і грошові вклади. Державні установи, які реєстрували і реєструють усі 
підприємницькі структури, мають дані про засновників залишаються осторонь і 
не несуть ніякої відповідальності перед народом. За таких умов відновлення 
довіри населення до банківської системи зайняло майже десять років. Проте 
уроки кризи 90-років не були засвоєні, що підтвердили події четвертого 
кварталу 2008 р., коли протягом жовтня і листопада з банків було вилучено 
понад 200 млрд. грн., що стало одною із причин кризи банківської системи, 
кредитного ринку і економічної системи в цілому.  

Вклади населення – це не тільки приватна справа вкладника. В 
депозитних вкладах населення зацікавлена і держава хоча б тому, що вони є 
джерелом кредитних та інвестиційних ресурсів. Втрата заощаджень зачіпає 
інтереси великої кількості вкладників і негативно впливає на роботу 
підприємств, економіки країни в цілому, підриває довіру до банків і держави. 
Банкрутство банку має більш негативний вплив на економіку, ніж банкрутство 
інших типів підприємств. Клієнти, приймаючи рішення про внесення коштів на 
рахунки комерційних банків, часто мають обмежені можливості для того, щоб 
оцінити ступінь ризику таких операцій. У країнах із розвинутими ринковими 
відносинами розроблено відповідні механізми, які захищають вкладників від 
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інвестиційного ризику. До таких механізмів належить система страхування 
банківських депозитів.  

Уперше систему страхування депозитів фізичних осіб було започатковано 
у США. З цією метою у 1934 р. була створена державна Федеральна корпорація 
страхування депозитів (ФКСД), яка страхує кожного вкладника комерційного 
банку або позичкової асоціації. Всі комерційні банки й ощадні інститути за 
рідкісним винятком роблять внески до ФКСД. За рахунок цих коштів і 
здійснюються виплати вкладникам банків, які збанкрутували. Може скластися 
враження, що оскільки фонд ФКСД є відносно невеликий (10 млрд. дол.) 
порівняно із загальною сумою застрахованих депозитів (2 трлн. дол.), то у разі 
банкрутства великої кількості банків одночасно ФКСД не в змозі буде 
здійснити страхові виплати всім застрахованим клієнтам банків. Проте це не 
так. Справа в тому, що ФКСД, у свою чергу, повністю гарантується резервами 
ФРС та резервами американського казначейства. Обидва ці відомства мають 
необхідні резерви для покриття збитків банків, що зазнали банкрутства. Таким 
чином, в США гарантія депозитів фізичних осіб забезпечуються не тільки 
спеціальними страховими інститутами, включаючи ФКСД, але й широким 
використанням державних ресурсів для мінімізації збитків клієнтів банків та 
попередження можливості послідовних банківських банкрутств. За таких умов 
населення зберігає впевненість у тому, що його депозити захищені достатньо 
надійно і з довірою ставиться до комерційних банків та інших фінансово-
кредитних інститутів. 

Страхування вкладів фізичних осіб у комерційних банках здійснюється і в 
країнах Західної Європи. Так, у 1981 р. на пропозицію Банківської асоціації в 
Люксембурзі було створено Асоціацію страхування депозитів. Мета її 
створення – забезпечення рівних гарантій усім клієнтам банків. Нині у 
Люксембурзі діє обов’язкова система страхування депозитів для всіх банків 
(включаючи іноземні). 

У Бельгії система захисту вкладів існує з 20-х років ХХ століття. У 1935 р. 
був заснований Інститут переобліку та гарантій для надання допомоги банків-
ським установам, яким загрожує банкрутство. Усім функціонуючим на той час 
банкам було запропоновано стати його акціонерами і взяти участь у 
формуванні його фонду. 

У Великобританії в 1979 р. було створено Раду захисту депозитів Банку 
Англії. Тут компенсуються депозити, відкриті приватними особами в усіх 
західноєвропейських відділеннях банків, які розміщені на території Велико-
британії, і депозити, відкриті як у фунтах стерлінгах, так і в інших валютах. 

30 травня 1994 р. Європейський Союз прийняв Директиву 94/19/ЄС щодо 
програм страхування депозитів, якою визначено основні положення гаран-
тування депозитів. Асоційовані члени, а також ті країни, які мають намір у 
майбутньому вступити до ЄС, мусять ввести положення Директиви до свого 
законодавства, яке регулює питання страхування депозитів. У той же час 
завдяки великій кількості варіантів країни мають змогу вибирати. Механізми 
страхування депозитів створено у Польщі, Чехії, Словаччині, Угорщині та 
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Румунії. Нині 95 країн світу мають дійові інститути захисту вкладників 
банківських установ.  

 В Україні розробка правового поля страхування депозитів фізичних осіб 
започатковано постановою правління НБУ від 31.01.1996 р., якою запро-
поновано Положення “Про Міжбанківський фонд обов’язкового страхування 
вкладів фізичних осіб”. НБУ запровадив в дію розроблений ним Тимчасовий 
порядок формування комерційними банками фонду страхування вкладів 
фізичних осіб за рахунок придбання ними державних цінних паперів та 
передачі їх на зберігання Національному банку України. 

У 1998 р. Президент України видав Указ “Про заходи щодо захисту прав 
фізичних осіб – вкладників комерційних банків України”, в якому вказується, 
що з метою захисту інтересів фізичних осіб-вкладників комерційних банків, 
створення фінансових можливостей для відшкодування їм коштів у разі 
неможливості виконання банками вимог вкладників щодо повернення коштів 
створюється державний Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.  

У затвердженому Указом Президента України від 10.09.1998 р. 
“Положенні про порядок створення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, 
формування та використання його коштів” вказано, що Фонд формується за 
рахунок: держави у сумі 20 млн. грн., який вносить Національний банк України 
за рахунок своїх видатків; 2) початкового збору в розмірі 1 відсотка 
зареєстрованого статутного фонду комерційного банку, 3) регулярних 
щорічних зборів з комерційних банків у розмірі 0,5% бази нарахування в 
національній валюті та 0,8 відсотка бази нарахування в іноземній валюті. 

Крім того, у випадку, якщо активи Фонду виявляться недостатніми для 
виконання ним у повному обсязі своїх зобов’язань щодо відшкодування коштів 
вкладникам комерційних банків, що сплачують збори до нього він може 
поповнюватися за рахунок спеціальних зборів з комерційних банків, позики 
комерційних банків, міжнародних фінансових інститутів та іноземних банків та 
інших джерел, що не заборонені законодавством України. Також Указом було 
встановлено, що в разі недоступності вкладу в комерційному банку фізичній 
особі гарантується відшкодування за вкладом, включаючи відсотки, у розмірі 
вкладу, але не більше 500 грн.  

20 вересня 2001 р. Верховна Рада України прийняла Закон України “Про 
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб”, який набув чинності 24 жовтня 2001 р. 
Даним Законом було передбачено, що Фонд гарантує кожному вкладнику 
учасника (тимчасового учасника) Фонду відшкодування коштів за його 
вкладами, включаючи відсотки, в розмірі вкладів на день настання 
недоступності вкладів, але не більше 1200 грн. по вкладах у кожному із таких 
учасників. Зазначений розмір відшкодування коштів за вкладами, включаючи 
відсотки, за рахунок коштів Фонду міг бути збільшений за рішенням 
адміністративної ради Фонду залежно від тенденцій розвитку ринку ресурсів, 
залучених від вкладників учасників (тимчасових учасників) Фонду. 

23 лютого 2012 р. Верховна Рада України прийняла Закон України “Про 
систему гарантування вкладів фізичних осіб”, який набув чинності 22 вересня 
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2012 р. Цей Закон розширив повноваження Фонду гарантування вкладів 
фізичних осіб, зокрема в частині щодо виведення неплатоспроможних банків 
з ринку шляхом здійснення тимчасової адміністрації та ліквідації неплато-
спроможних банків. Також Законом передбачено умови, при настанні яких банк 
може бути віднесено до категорії проблемних та неплатоспроможних. Банки, 
які перебували в статусі тимчасового учасника Фонду набули статусу учасників 
Фонду, оскільки Закон не передбачає переведення учасників Фонду до категорії 
“тимчасових учасників” Фонду, тим самим, скасовуючи поняття тимчасового 
учасника Фонду як такого. Учасниками Фонду є банки, участь яких у Фонді є 
обов’язковою, та які набувають статусу учасника Фонду в день отримання 
ними банківської ліцензії. Таким чином, банки, які мають банківську ліцензію, 
є учасниками Фонду, окрім АТ “Ощадбанк” [3]. Рішенням адміністративної 
ради Фонду від 21.08.2012 р. № 27 страхова сума відшкодування коштів за 
вкладами, включаючи відсотки, була збільшена зі 150 тис грн. до 200 тис грн. 
Започатковане в Україні страхування вкладів фізичних осіб в комерційних 
банках сприяло, по-перше, зростанню довіри громадськості до банків; по-друге, 
захисту інтересів вкладників і акціонерів банку; по-третє, підвищенню рівня 
контролю за діяльністю банків і в підсумку є вагомим чинником збільшення 
коштів фізичних осіб на рахунках в комерційних банках, що розширює їхні 
інвестиційні можливості. 

Незважаючи на досить тривале функціонування в Західних країнах 
інститутів страхування депозитних вкладів, все ж вони не можуть, як показали 
події 2007-2008 рр., убезпечити банківську систему від падіння довіри до неї, 
від потрясінь. Так, наприклад, тільки за 10 днів в кінці вересня 2008 р. 
вкладники банку Washington Mutual зняли 16 млрд. дол., що поставило банк 
перед загрозою банкрутства. У вересні оголосили себе банкротами інвестиційні 
банки-гіганти “Lehman Brothers” і “Merrill Lunch”.  

На величину заощаджень населення суттєво впливають податки. Оскільки 
споживання – найстабільніший компонент сукупного попиту і навіть тимчасові 
збурення у розмірі доходу мають незначний вплив на споживання, бо воно 
визначається, з одного боку, фізіологічними потребами людини і її соціальним 
станом, а з другого боку, накопиченим багатством, то податки зменшують ту 
частину доходу, яка потенційно могла б заощаджуватись. Формула заощаджень 
(2.3) набуває вигляду (2.4):  

S = V - C - T,      (2.4) 
 
де Т – податки.  
Збільшення податків веде до зменшення заощаджень і навпаки, тобто 

заощадження знаходяться в оберненій залежності від податкової ставки. 
Податки є об’єктивною реальністю. Ні одна країна не спроможна обходитися 
без них. Важливо мінімізувати негативний вплив податків на заощадження 
населення. Ще на початку 50-х років американський економіст У. Андерсон 
вказував, що податкова політика не повинна скорочувати можливості 
заощаджень, а отже, й можливості інвестування. Такої думки дотримуються 
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представники школи економіки, орієнтованої на пропозицію: вони доводять, 
що скорочення податків тимчасово обмежує надходження до бюджету, але 
збільшує можливості населення робити заощадження, а підприємців – 
інвестиції. Чим більша частка доходів підлягає податковому вилученню, тим 
меншою залишається база для заощаджень. Реформування податкової системи 
України необхідно проводити одночасно з реформуванням системи оплати 
праці та пенсійного забезпечення.  

 

2.3. Зовнішні інвестиційні ресурси та їх вплив на розвиток  
національної економіки 

 
Для здійснення широкомасштабної модернізації економіки, суттєвого 

підвищення технічного рівня виробництва та розв’язання проблеми інтеграції 
національної економіки у світову, навіть за умови повного залучення власних 
інвестиційних ресурсів, необхідні іноземні інвестиції. Іноземні інвестиції 
посідають особливе місце в структурі зовнішньоекономічних пріоритетів 
розвитку економіки будь-якої країни. Залежно від рівня зрілості національної 
економіки, рівня її інтегрованості у світове господарство формується мотивація 
та політика щодо експорту й імпорту капіталу. 

Навколо проблеми залучення іноземних інвестицій в економіку України 
точиться гостра політико-економічна дискусія. Центром цієї дискусії є питання 
про наслідки залучення іноземного капіталу. Залучення іноземних інвестицій 
має двоїстий характер. З одного боку, їхнє залучення необхідне для розв’язання 
складних, масштабних задач прискорення розвитку економіки на сучасному 
рівні, а з іншого – вони можуть стати фактором втрати самостійності у 
проведенні економічної політики та суверенітету. Останнє визначається тим, на 
які цілі, у які галузі і наскільки ефективно використовуються зовнішні 
інвестиції.  

Економіку будь-якої країни не можна розглядати як щось самодостатнє, 
незалежне. Вона численними зв’язками, в тому числі міжнародним рухом 
капіталу, пов’язана з іншими країнами. Піднесення чи спад ділової активності в 
країні визначається не тільки внутрішнім її життям, а гармонійними взаємо-
зв’язками із світовими регуляторами. Тому відкритість економіки – це об’єк-
тивна закономірність. Однією з головних передумов для формування в Україні 
відкритої ринкової економіки та конкурентоспроможності її продукції на 
світовому ринку є ефективне використання власних і зовнішніх інвестиційних 
ресурсів, їхнє оптимальне поєднання у процесі органічної інтеграції 
національного інвестиційного ринку в міжнародний.  

Стосовно України, то необхідність включення її у міжнародний кругообіг 
інвестиційних ресурсів пов’язана, з одного боку, з низькою конкурентною 
спроможністю продукції підприємств, галузей і національної економіки в 
цілому, можливістю її системного відриву від групи провідних країн – через 
несумісність технологій, малу здатність економіки до інвестицій і нововведень, 
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а також через структурно-галузеву, інституціональну і соціально-культурну 
несумісності, а з другого – є важливою передумовою входження нашої держави 
до світового господарського простору як рівноправного суб’єкта. 

Міжнародний обіг інвестиційного капіталу в сучасних умовах тісно 
пов’язаний із розповсюдженням передових технологій, досягнень у галузі 
науки, техніки та менеджменту. Привнесення останніх на вітчизняний ринок 
відповідає сподіванням не тільки щодо відновлення обсягів, а й технологічного 
“прориву” національного промислового виробництва, включаючи вихід на 
світові ринки вітчизняних виробників кінцевої продукції. Вони не тільки змен-
шують дефіцит власних інвестиційних ресурсів, але й сприяють формуванню 
національного інвестиційного ринку, роблять більш динамічними інші факторні 
ринки, сприяють заходам макроекономічної стабілізації, дають змогу 
розв’язувати соціальні та екологічні проблеми. Іноземний капітал, що 
органічно поєднується з національним, і генерує за принципом ланцюгової 
реакції високий інтегральний ефект на основі застосування більш прогресивних 
засобів праці, підвищення кваліфікації працівників, поліпшення галузевої 
структури економіки та ефективнішого використання існуючих виробничих 
потужностей. 

З початку 90-х років залучення іноземних інвестицій стає однією із 
найважливіших тенденцій світової економіки. За даними ЮНКТАД, загально-
світовий обсяг прямих іноземних інвестицій у 2011 р. становив більше 1 трлн. 
дол. На світовому ринку інвестиційних ресурсів ведеться гостра конкурентна 
боротьба. Як свідчить практика, іноземні інвестиції, активніше і більш стабіль-
но йдуть не туди, де найгостріше бракує капіталу, а туди, де вже інтенсивно 
здійснюються капіталовкладення. Тобто іноземні інвестиції притягуються 
внутрішніми інвестиціями, а не навпаки. 

Представники неокейнсіанської теорії (Ф.Махлуп) вважають, якщо 
вітчизняні інвестиції невеликі, а здатність країни до заощадження висока, то 
вивезення капіталу, завдяки розширенню на цій основі експорту підтримує 
ділову активність та зростання національного доходу країни-експортера. Р.Ф. 
Харрод у своїй моделі “економічної динаміки” робить наголос на тому, що чим 
вищі темпи економічного зростання країни, тим сильніша тенденція до вивозу 
капіталу з неї. Е. Домар вказує, що вивезення капіталу залежить від того, як 
темпи зростання доходу від її зовнішніх інвестицій співвідносяться з темпами 
зростання вітчизняних інвестицій (а на їхній базі – і з темпами зростання ВВП). 
Якщо інвестиції в країні зростають швидше, ніж інвестиційні доходи, то 
торговельний баланс активний; якщо вітчизняні інвестиції збільшуються 
повільніше інвестиційних доходів, то торговельний баланс буде пасивним. 

Вплив вивезення капіталу на внутрішньо економічну ситуацію в країні-
імпортері залежить не тільки від абсолютної величини залученого капіталу, але 
і від його форм. Іноземний капітал функціонує за кордоном у позиковій та 
підприємницькій формах. 

Існує світова практика, коли іноземні позики надаються на покриття 
дефіциту бюджету, платіжного балансу, підтримання курсу національної 
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валюти, на проведення структурних трансформацій, на подолання кризових 
явищ тощо. Такі кредити надаються міжнародними фінансовими організаціями 
(МФО) типу Міжнародний валютний фонд (МВФ), Світовий банк (СБ) та 
іншими. Такі кредити завжди надаються під гарантії урядів країн-пози-
чальників. Вони, з одного боку, формують зовнішній борг і лягають тягарем на 
економіку країн, які їх отримали, а з другого – при відповідному використанні 
створюють умови для розвитку національного виробництва. 

Треба відмітити, що отримання кредитів від МФО під гарантії уряду 
повинно здійснюватися на умовах своєрідної допомоги і вони мають залучатися 
на ефективній основі на короткий період для швидкого подолання екстре-
мальних ситуацій, кризових явищ. Довготривале, постійне їхнє залучення 
підриває власні інвестиційні можливості країни-боржника, оскільки все більша 
частина створеної вартості використовується на погашення боргів та сплату 
відсотків за ними. З цього приводу М. Бурда і Ч. Виплош пишуть: “Нація може 
використовувати свій поточний рахунок для вирівнювання споживання, позики 
за кордоном не є довгостроковим джерелом ресурсів для збільшення величини 
основного капіталу нації”.  

Кредити МФО мають в основному однотипне функціональне спря-
мування, хоча кожна з них має свої особливості. Так, МВФ надає позички 
переважно на покриття дефіциту платіжного балансу, дефіциту бюджету, на 
закупівлю критичного імпорту тощо. Загальний вектор усіх цих спрямувань – 
підтримка національної валюти за умови здійснення ринкових перетворень. У 
позичках СБ, поряд із аналогічними напрямками кредитування, чільне місце 
посідають кредити, спрямовані на розвиток конкретних галузей економіки. 
Кредити ЄБРР підтримують розвиток малого і середнього підприємництва. 
Співпраця з МФО розширює можливості залучення кредитів з інших джерел. 

Центральною проблемою при отриманні іноземних кредитів є макси-
мально можливе досягнення інтересів України як позичальника з обов’язковим 
урахуванням інтересів позикодавців, їхня взаємовигідність. А звідси – пошук і 
знаходження відповідних альтернативних позикодавців і відстоювання 
державотворчих інтересів України через відповідну стратегію й тактику 
урядових та бізнесових кіл країни. Особливого значення при залученні 
іноземних кредитів має політична сторона – недопущення утиснення націо-
нального суверенітету і загрози економічній безпеці країни.  

Вивіз капіталу у підприємницькій формі може залучатися шляхом прямих 
та портфельних інвестицій. Від співвідношення між ними та їх структури 
залежить динамічність розвитку економіки. Прямі іноземні інвестиції можуть 
бути потужним носієм інновацій. Їх розглядають як один із основних засобів 
інтеграції національної економіки у світове господарство завдяки міграції 
капіталу, залучення новітніх технології, зростання виробничих потужностей 
запозичення управлінського досвіду. За умов підвищення рівня інтеграції 
інвестиційна активність у багатьох країнах посилюється.  

Можна виділити три основні причини здійснення прямих інвестицій за 
кордон: 
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1) прагнення до найбільш вигідного вкладення капіталу, що досягається 
виробництвом товарів та послуг на місці; 

2) техніко-економічна. Частина прямих інвестицій спрямована на ство-
рення за кордоном власної інфраструктури зовнішньоекономічних зв’язків 
(складів, баз, транспортних підприємств, банків, страхових компаній, торго-
вельних компаній тощо), тобто товаро- та послугопровідної мережі для забез-
печення збуту. 

3) економічна та політична нестабільність, високі податки, необхідність 
“відмивання” незаконних коштів і т.ін., тому відбувається втеча капіталу. 
Особливо активно такий капітал надходить у країни та території з пільговим 
оподаткуванням компаній, які там реєструються (так звані офшорні компанії). 
Підприємницька діяльність за кордоном здійснюється тому, що ввезення 
товарів та послуг у зарубіжну країну неможливе або ускладнене через різні 
обмеження (високе мито, квоти тощо) чи через властивості цих товарів, 
особливо послуг (де часто продати послугу покупцеві – це надати її на місці). 

Для України проблема полягає у стимулюванні притоку прямих 
іноземних інвестицій (ПІІ), тому що вони не збільшують зовнішній борг, а 
навпаки, сприяють одержанню коштів для його погашення. Хоча більш 
сприятливим є ввезення прямих інвестицій, оскільки вони пов’язані з імпортом 
машин, обладнання та сучасних технологій, але і портфельні інвестиції мають 
певне значення: вони забезпечують приплив фінансових ресурсів без втрати 
контролю української сторони над об’єктом інвестування і підтримують 
активність ринку цінних паперів. 

Вирішення завдань модернізації української економіки потребує 
широкого залучення іноземного капіталу, який би виступав джерелом 
надходження нових технологій та сучасних методів управління, спряв 
активізації інвестиційної діяльності та внутрішнього інвестування. Проте 
використання Україною ПІІ знаходиться на дуже низькому рівні. За обсягом 
залучених ПІІ на одну особу Україна відстає від усіх країн Центральної та 
Східної Європи. 

В економіку України за весь період з початку інвестування станом на  
1 жовтня 2012 р. було вкладено 52,7 млрд дол. США ПІІ (акціонерного 
капіталу), що у розрахунку на одну особу населення складає 1157 дол. США. 
[13, с.7] Динаміка ПІІ носить нестабільний характер. Найбільший приріст мав 
місце у 2005 р. – 86,7%. У 2006 р. приріст ПІІ суттєво скоротився і становив 
28,0%. У наступному році їх приріст збільшився на 8 в.п. Якщо у передкризові 
роки спостерігалась доволі висока активність іноземних інвесторів: за 2008 р. 
сукупний обсяг ПІІ в Україну зріс на 36,7%, за 2008 р. – на 20,6%, З 2008 р. 
приріст ПІІ має чітку тенденцію до скорочення, що частково можна пояснити 
фінансово-економічною кризою та її наслідками. (табл. 2.5) Ця тенденція 
продовжується і в 2012 р. Протягом січня-вересня 2012 р. в економіку України 
надійшло 2,6 млрд дол., що на 8,9% менше обсягу відповідного періоду  
2011 р. [13]. 
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Головним чинником, що стримує надходження ПІІ в Україну є 
несприятливий інвестиційний клімат, про що зазначають міжнародні 
рейтингові організації. (табл. 2.6) [11]. 

 
Таблиця 2.5 

Обсяги надходження прямих іноземних інвестицій  
в економіку України за 2000 – 2011 рр. 

(млн. дол. США) 

Роки Прямі іноземні 
інвестиції млн. дол. 

Приріст прямих 
іноземних 
інвестицій, 
млн. дол. 

Темпи приросту 
прямих іноземних 
інвестицій,% 

2000 3875,0 593,2 15,31 

2002 5471,8 916,5 21,00 

2004 9047,0 2252,6 33,20 

2006 21607,3 4717,3 28,00 

2007 29542,7 7935,4 36,80 

2008 35614,6 6071,9 20,60 

2009 40053,0 4438,4 12,50 

2010 44806,0 4753,0 11,90 

2011 49362,3 4556,3 10,20 
Розраховано за даними [13]. 
 
За результатами щорічного рейтингового дослідження Міжнародної 

фінансової корпорації, група Світового банку “Ведення бізнесу – 2011” Україна 
покращила своє місце на 2 позиції з 147 на 145 місце, за рахунок збільшення 
рейтингу по категоріях: “реєстрація підприємств” та “отримання дозволів на 
будівництво”, водночас відбулося зменшення рейтингів по категоріях: 
“реєстрація власності”, “доступ до кредитів”, “захист прав інвесторів” та 
“ліквідація підприємств”. 

З часу одержання незалежності уряд України намагається зацікавити 
іноземних інвесторів вкладати кошти у розвиток економіки. Між тим, попри 
суттєві зусилля у формуванні відповідних організаційно-економічних та 
правових засад зміцнення інвестиційного клімату, міжнародними експертами 
відзначається зниження інвестиційної привабливості України.  
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Таблиця 2.6 
Зміна рейтингу України за індикаторами звіту  

“Ведення бізнесу” (Doing Business), 2008-2011 рр. 
Індикатори Doing Business Рейтинг відповідно 

до Doing Business 
2011 

Рейтинг відповідно 
до Doing Business 

2008 

Зміна 
рейтингу 

Показник простоти ведення 
бізнесу 

145 144 +1 

Реєстрація підприємства 118 113 +5 

Отримання дозволів на 
будівництво  

179 175 -4 

Реєстрація власності  164 142 +22 

Оподаткування  181 177 +4 

Отримання кредитів 28 61 -33 

Захист інвесторів 109 141 -39 

Ведення міжнародної 
торгівлі 

139 121 +18 

Забезпечення виконання 
контрактів 

43 48 -5 

Ліквідація підприємства 150 143 +7 

 
Так, за версією Economist Intelligence Unit (EIU), Україна за показниками 

якості бізнес-середовища посідає 75 місце серед 82 країн. Існуючі в Україні 
перешкоди реалізації пріоритетів формування інвестиційного клімату мають 
охоплювати правову, економічну, науково-технологічну та фінансову складові. 
За даними Світового Банку, Україна за рівнем якості середовища для 
здійснення господарської діяльності посідає 128 місце з 175 країн, посту-
паючись всім країнам Центрально-Східної Європи, та навіть більшості постра-
дянських країн, таким як Вірменія (34), Грузія (37), Казахстан (63), Киргизстан 
(90), Росія (96), Азербайджан (99), Молдова (103). В Україні нараховується 
більше 100 видів податкових платежів, на опрацювання та сплату яких компанії 
витрачають 2185 годин робочого часу щороку. Україна належить до 6 країн з 
найбільш високим податковим навантаженням. 

Розподіл ПІІ за видами економічної діяльності в Україні є нерівномірним і 
не відповідає потребам модернізації економіки: закордонні інвестори спрямо-
вують капітал насамперед у фінансово-посередницькі сфери зі швидким обігом 
вкладених коштів та високою прибутковістю (рис. 1) [13]. Саме фінансова сфера 
стала головним реципієнтом іноземних інвестицій у 2010 р., акумулювавши 56,5% 
річного приросту ПІІ, що було обумовлено необхідністю підтримки ліквідності 
банківських установ. Вагому частку ПІІ було залучено у будівництво і сферу опе-
рацій з нерухомим майном (13,3%) та торгівлю (9,6%). Водночас у всю промис-
ловість було залучено 16,5% інвестицій, з яких 8,2% – у металургійну галузь. 
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Рис. 2.1. Надходження прямих іноземних інвестицій в Україну за видами 
економічної діяльності, у% до загального обсягу 

 
У 2011 р. у структурі іноземного інвестування суттєво зросла роль 

галузей реального сектору, зокрема промисловості (26,4% обсягу річного 
приросту ПІІ), будівництва і сфери операцій з нерухомим майном (34,8%) за 
рахунок зменшення ваги фінансово-посередницьких видів діяльності. Водночас 
у реальному секторі економіки основними реципієнтами ПІІ залишаються 
низькотехнологічні, енергоємні сфери виробництва та послуг і відсутня 
зацікавленість іноземних інвесторів у підприємствах інноваційного спряму-
вання. Зокрема, спрямування іноземних інвестицій у промисловий сектор 
економіки загалом консервує існуючу галузеву структуру промислового 
виробництва. З усього обсягу залучених у промисловість ПІІ у 2010 р. половину 
інвестицій було спрямовано у металургійну галузь, 20,6% у добувну 
промисловість і 15,0% у хімічну і нафтохімічну промисловість. 

Найбільш активними учасниками на українському ринку виступають 
інвестори з Кіпру (25,6%), Німеччини (15,0%), Нідерландів (9,8%). Російська 
Федерація (7,3%) Австрії(6,9%), Великої Британії (5,1%), Франції (4,5%). На 
них припадає 74,2% загального обсягу ПІІ [13, с. 15]. Незадовільна 
диверсифікація джерел залучення прямих іноземних інвестицій в Україну по 
країнах-інвесторах може бути ризиком залежності економіки України від 
політики кількох країн – основних інвесторів.  

Аналіз залучення ПІІ у регіональному розрізі є принципово важливим, 
оскільки, по-перше, Україна має визнані науково-технологічні й промислові 
центри і, по-друге, для неї характерні диспропорції в природно-ресурсних 
потенціалах і рівнях економічного розвитку регіонів (областей). Масштабні прямі 
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іноземні інвестиції можуть або поглибити ці диспропорції, або нівелювати їх, 
якщо буде проводитися відповідна цілеспрямована інвестиційна політика.  

В Україні спостерігається непропорційний розподіл обсягів залучення 
інвестицій у регіони. Так, на Донецьку, Дніпропетровську, Київську і Харківську 
області припадає близько 50% національного доходу, а на інші області – в 
середньому лише по 2-3% не тільки спричиняє суттєві соціально-економічні 
диспропорції, а й зумовлює відповідну деформованість структури експорту та 
зовнішньоекономічних зв’язків у цілому [13, с. 14]. І це тоді, коли багато областей 
мають нереалізований експортний потенціал у сферах, які є для України 
пріоритетними – міжнародна транспортно-комунікаційна інфраструктура, між-
народний туризм тощо. Тому в цілому повинен забезпечуватися баланс 
регіональних пріоритетів залучення та використання іноземних інвестицій у 
контексті структурної перебудови та модернізації національної економіки. 

До восьми регіонів: Дніпропетровської, Харківської, Донецької, Київ-
ської, Львівської, Одеської, Запорізької, АР Крим та до м. Київ надходить 
найбільше всього інвестицій – 89,7% всіх залучених ПІІ. Це саме ті регіони, які 
на сьогодні вже є економічно розвинутими та найбільш привабливими для 
іноземних інвесторів. Таке спрямування ПІІ в регіональному розрізі не сприяє 
рівномірному соціально-економічному розвитку країни та посилює подальше 
збільшення розриву у їх розвитку. 

Отже, активізація міжнародного інвестування є для України одним з 
головних пріоритетів економіки, оскільки іноземні інвестиції сприяють форму-
ванню національних інвестиційних ринків та динамізують ринки товарів і 
послуг. Крім того, вони, як правило, сприяють макроекономічній стабілізації, 
дозволяють вирішувати окремі соціальні проблеми.  

Основні фактори, що перешкоджають руху іноземних інвестицій в 
Україні такі: політична нестабільність; недосконалість нормативно-правової 
бази щодо міжнародної інвестиційної діяльності; постійні зміни в законо-
давстві; відсутність вільного доступу іноземних інвесторів до інформації про 
ситуацію на українському ринку інвестицій; недостатня поінформованість 
іноземних інвесторів щодо змін в українському законодавстві; обмежений 
доступ іноземного капіталу до різних видів економічної діяльності; складність 
податкової системи; високий рівень корупції та бюрократизму; недостатній 
розвиток інвестиційної інфраструктури.  

Натомість основними чинниками, що сприяють залученню ПІІ є: ста-
більна макроекономічна політика, помірні процентні ставки, високий рівень 
національних заощаджень, значний рівень власних виробничих інвестицій, 
відносно помірний бюджетний дефіцит, високі темпи зростання експорту, 
здійснення економічних реформ в країні. 

Завданнями державної політики має бути якісна ревізія існуючої системи 
формування інвестиційного клімату України, стратегічний аналіз пріоритетів роз-
витку національної економіки, ідентифікація чинників, які обумовлюють неефек-
тивність нормативно-правових актів. Реалізація вищезазначених заходів створить 
передумови для виникнення сталих інвестиційних мотивацій у зарубіжних парт-
нерів, що обов’язково приведе до зменшення розриву між потребами національної 
економіки у зовнішніх інвестиційних ресурсах та їх фактичним надходженням.  
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МАТЕРІАЛИ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СЛУХАЧІВ 
 
Запитання для самоконтролю знань слухачів 
1. В чому полягає сутність інвестицій як економічної категорії? 
2. Чи тотожні поняття “інвестиції” і “капітальні вкладення”? Відповідь 

аргументуйте. 
3. Розкрийте сутність реальних та фінансових інвестицій. 
4. Охарактеризуйте стан ринку реальних інвестицій в Україні. 
5. Які ознаки притаманні венчурній формі інвестицій? Як представлені 

венчурні інвестиції в Україні? 
6. Як впливають інвестиції на структурні зрушення в економіці країни? 
7. Що зумовлює необхідність акцентувати увагу на активізацію 

інвестиційної діяльності в Україні? 
8. Яка роль органів державної влади і місцевого самоуправління у 

прискоренні інвестиційного процесу в Україні? 
9. Які особливості відтворювальної структури інвестицій в Україні та 

інших країнах? 
10. Які регіональні особливості здійснення інвестиційної діяльності в 

Україні? Визначте роль амортизаційних відрахувань у фінансуванні 
інвестиційно-інноваційної діяльності. 

11. Які основні напрямки удосконалення державної амортизаційної 
політики України, Ви могли б запропонувати, під кутом зору активізації 
інноваційної діяльності?  

12. Яке місце і значення прибутку підприємств у формуванні джерел 
інвестиційних ресурсів?  

13. Що Ви могли б запропонувати для заохочення підприємств 
направляти більшу частину прибутку на інноваційно-інвестиційні цілі в 
реальний сектор економіки України? Які для цього зміни необхідно внести у 
відповідні закони України?  

14. Яку роль відіграють заощадження населення у національному 
капіталотворенні країни?  

15. Які чинники впливають на характер заощаджень? Аргументуйте свою 
відповідь, використовуючи метод порівняння.  

16. Що Ви могли б запропонувати по удосконаленню держаної грошово-
кредитної політики для зростання довіри населення до банківської системи 
України і посилення на цій основі передбачуваності фінансування інвестицій за 
рахунок заощаджень домогосподарств? 

17. Розкрийте зміст та специфіку іноземних інвестицій. Охарактеризуйте 
основні види та форми іноземних інвестицій. 

18. В чому полягає суперечливий характер іноземних кредитів? Що таке 
кредити під гарантію Уряду?  
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19. Який характер носять іноземні інвестиції в економіку України? Чи 
завжди, на Вашу думку, вони відповідають національним інтересам? 
Аргументуйте свою відповідь.  

20. В чому сутність державної політики амністії нелегально вивезеного з 
країни капіталу. Яка мета цієї політики?  

21. Які відмінності між бухгалтерськими та економічними методами 
оцінки ефективності інвестиційних проектів? Як вони впливають на процес 
прийняття інвестиційних рішень? 

22. Як Ви розумієте “часовий аспект вартості грошей”? Чому це поняття 
використовується для прийняття інвестиційних рішень? 

23. Розкажіть про основні риси аналізу методів оцінки інвестиційних 
проектів, виділяючи їх переваги і недоліки. 

24. В чому особливість державної експертизи ефективності 
інтелектуальних інвестицій? 

25. Як використовується страхування в інвестиційній діяльності? 
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