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Тема:  Інвестиції: поняття, види і роль у відтворенні виробничого потенціалу 

підприємства. 

Мета:  ознайомити здобувачів освіти з поняттям інвестицій; розглянути їх види та 

визначити роль у діяльності підприємства.  

 

Одним із ключових елементів формування виробничої бази підприємства є 

інвестиції. Вони визначають наявні та приховані можливості підприємства щодо випуску 

продукції в певному обсязі, здійснення простого та розширеного відтворення. 

Формування, використання і поповнення інвестиційних ресурсів регулюється чинним 

законодавством України, зокрема Законом України «Про інвестиційну діяльність».  Цим 

законом визначене поняття інвестицій. 
 

 
 

До згаданих цінностей можуть належати: 

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

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

цінності); 

 майнові права інтелектуальної власності; 

 сукупність технічних, технологічних, комерційних та інших знань, оформлених у 

вигляді технічної документації, навиків та виробничого досвіду, необхідних для 

організації того чи іншого виду виробництва, але не запатентованих («ноу-хау»); 

 права користування землею, водою, ресурсами, будинками, спорудами, 

обладнанням, а також інші майнові права; 

 інші цінності. 

Інвестиції поділяються на різні види залежно від ознак класифікації. 
 

 



 

Економічними ефектами від залучення інвестицій є:  
 отримання підприємством певного прибутку, а останній створює підґрунтя для 

його розвитку; для цього прибуток повинен скеровуватись на реінвестування, а не 

«проїдатись» у поточній діяльності підприємства;
 забезпечення простого і розширеного відтворення основних фондів підприємства; 

тут ключова роль належить амортизаційним відрахуванням як джерелу оновлення 

його виробничих фондів;
 збільшення обсягів виробництва продукції, необхідної для задоволення ринкового 

попиту;
 сприяння модернізації виробництва, впровадження прогресивних технологій, що є 

запорукою поліпшення якості продукції, підвищення продуктивності праці;
 загострення ринкової конкуренції, яка також дозволяє підвищувати якість 

продукції та оптимізувати ціни на неї.

Якщо інвестиції спрямовуються у ресурсозберігаючі технології, переробку 

виробничих відходів, очищення атмосфери та води, то йдеться про екологічний ефект від 

залучення інвестицій. Такі інвестиції прияють поліпшенню екологічної ситуації в країні та 

запобіганню забруднення довкілля.  
Соціальний ефект від залучення інвестицій проявляється у: 

 створенні додаткових робочих місць та скороченні безробіття;

 зростанні рівня доходів населення та платоспроможного ринкового попиту;

 збереженні кадрового потенціалу підприємств;

 збільшенні соціальних виплат як наслідок зростання доходів бюджетів усіх рівнів.

 

 

 

 

Домашнє завдання: 

Законспектувати викладений вище матеріал, вивчити його та дати відповідь на 

наступне питання: 

1.  Чому, на Вашу думку, є важливим залучення інвестицій у діяльність підприємства? Та 

чи може підприємство існувати на ринку без залучення інвестицій?  

 

 

 

 

Шановні учні! Фото конспектів та виконаних домашніх завдань надсилайте на 

електронну адресу gr.ev@ukr.net (в темі листа вказуйте ПІБ, № групи, предмет та 

номер уроку) 
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