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Тема:  Виробничі інвестиції, їх склад і структура. Планування виробничих інвестицій. 

 
Мета:  ознайомити здобувачів освіти з поняттям виробничих інвестицій, їх складом та 

структурою; вивчити процес планування виробничих інвестицій.  

 

Для виробничих підприємств серед об’єктів інвестування важливішими є реальні 

вкладення капіталу в основні фонди, нематеріальні активи з метою зміцнення 

матеріально-технічної бази підприємства, підвищення ефективності його функціонування. 

Такі інвестиції так і називаються виробничим або реальними. 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

Розрізняють валові та чисті виробничі інвестиції. Перші з них відображають 

загальну суму витрат капіталу на просте і розширене відтворення основних фондів та 

об’єктів соціальної інфраструктури підприємства. Другі - суму витрат лише на 

розширене відтворення основних фондів і визначаються як різниця між валовими 

інвестиціями та сумою амортизаційних відрахувань. 

Виробничі інвестиції складаються із: 

 витрат на будівельно-монтажні роботи (підготовка території під 

забудову,саме зведення будівель і споруд, монтаж обладнання);

 витрат на технологічне, енергетичне і підйомно-транспортне 

обладнання,а також інструментів та інвентарю, які включаються до складу 

основних фондів;
 витрат на проектно-пошукові роботи, придбання земельних ділянок, 

атакож технічний нагляд, підготовку кадрів, придбання ліцензій і патентів, інших 

витрат на підготовку до будівництва та експлуатації об’єкта. 

Залежно від напрямів використання виробничих інвестицій та класифікаційних 

ознак, розрізняють різні види їх структури. 

 



 
 

Конкретні напрями реального інвестування визначаються державними та 

регіональними програмами і проектами економічного розвитку, інвестиційною 

стратегією конкретного підприємства та ін. 

Освоєння нових ринків, розширення виробництва та економічний розвиток 

підприємства вимагають чітко налагодженої роботи щодо планування його 

інвестиційної діяльності. Під нею розуміють сукупність практичних дій самого 

підприємства, держави, інших фізичних та юридичних осіб щодо реалізації інвестицій.  
Планування виробничих інвестицій підприємства включає такі етапи:  

а) обчислення необхідного обсягу виробничих інвестицій на певний період;             

б) визначення джерел фінансування.  
Визначення необхідного обсягу інвестування залежить від загальної 

економічної ситуації, яка склалась на ринку. Вона може бути такою:  
 Ринковий попит на продукцію підприємства задовольняється повністю і немає 
потреби нарощувати обсяги виробництва на даному підприємстві. В такому випадку 

доречним є лише просте відтворення основних фондів за рахунок амортизаційних 

відрахувань. Необхідні обсяги інвестицій визначаються на основі даних про потребу в 
новому устаткуванні, про ціни на нього з урахуванням витрат на монтаж.  
 Ринковий попит на продукцію підприємства є зростаючим. Тому має зміст 

нарощування обсягів виробництва продукції на підприємстві з метою збільшення 

приросту прибутку. В такому разі доцільним є розширене відтворення основних фондів і 

нарощування виробничої потужності підприємства шляхом реконструкції, технічного 

переоснащення та розширення виробництва за попередньо розробленим проектом. Обсяг 

необхідних інвестицій визначається методом прямих розрахунків за даними розроблених 

кошторисів на технічне переоснащення, реконструкцію тощо.  
 Ринковий попит на пропоновану підприємством продукцію різко зменшився, вона 

втратила конкурентоспроможність. Підприємство змушене модернізувати виробництво 

або організувати виробництво нової продукції. Необхідною є докорінна перебудова 
техніко-технологічної бази виробництва. Розрахунок обсягу інвестицій проводиться 

аналогічно, як у попередній ситуації, але з урахуванням значних витрат на маркетингові 
дослідження, можливу диверсифікацію виробництва та ін.  

          Джерела інвестиційної діяльності підприємства, як зазначалось вище, можуть 

бути внутрішніми і зовнішніми, а конкретними з них є: 

 
 



 
 
 

 
 

 

Найважливішим джерелом інвестиційних коштів підприємств є прибуток. Для 

забезпечення росту прибутковості діяльності підприємства необхідно впроваджувати 

організаційні, технічні і технологічні інновації, які дозволяють знижувати собівартість 

продукції за рахунок оптимізації витрат на постачальницько-збутові операції, 

матеріально-технічні ресурси, заробітну плату та інших виробничих і невиробничих 

витрат.  
До власних інвестиційних коштів підприємств відносяться амортизаційні 

відрахування, тобто частина виручки від реалізації продукції, яка відноситься до 

собівартості, не оподатковується податком на прибуток і використовується для 

реновації основних фондів. Реновація є процесом відтворення вартості основних фондів 

шляхом їх оновлення за рахунок і в межах амортизаційного фонду підприємства.  
Іншим джерелом інвестування можуть бути кошти підприємства, одержувані 

ним в результаті реалізації основних фондів, які не використовуються або неефективно 
використовують у виробничо-господарській діяльності. Такі питання вимагають 

індивідуального підходу до їх вирішення у кожному конкретному випадку. Проте 
найчастіше підприємства реалізують основні фонди непрофільних виробництв 

(допоміжного, обслуговуючого), морально застарілі основні фонди, незадіяні будівлі, 
споруди тощо.  

Ще одним джерелом фінансування інвестиційної діяльності підприємств є 

іммобілізація частини оборотних коштів. Це дуже простий шлях залучення власних 

ресурсів в інвестиційну діяльність. Однак слід дуже обережно вилучати кошти з обігу і 

використовувати їх не за прямим призначенням, щоб не нашкодити дієздатності 

підприємства через нестачу обігових кошів. Іммобілізовувати в інвестиції можна лише 

частину оборотних коштів, які вивільнились в результаті прискорення їх оборотності. 

Коли в структурі оборотних коштів підприємства значною є частка позичкових ресурсів, 

то дане джерело інвестування не є доцільним. 
 
 

 
 

 

 

 



В умовах ринку одним із найефективніших інструментів впливу на інвестиційну 

діяльність підприємств є кредитних механізм. Зростання ролі банківських кредитів в 

інвестиційній діяльності спричинене високим рівнем інвестиційного попиту та 

неможливістю підприємств самостійно фінансувати свої інвестиційні потреби. Тому 

банківські установи постійно перебувають у стадії пошуку нових форм 

довгострокового кредитування, а підвищенню ролі банківського кредиту у фінансовому 

забезпечені інвестиційних проектів повинна сприяти відповідна державна підтримка.  
Цільові державні кредити надаються під конкретні інвестиційні проекти, що 

мають стратегічне значення для держави, окремого регіону. Держава забезпечує 

часткове відшкодування відсоткових ставок за такими кредитами. Цільові державні 

кредити надаються під державні гарантії.  
Емісія облігацій підприємства як джерело інвестування використовується досить 

рідко. 

  

 
 За рахунок коштів Державного бюджету фінансуються інвестиційні програми, які 

реалізуються у пріоритетних видах економічної діяльності. Всі інвестиційні програми 

підлягають обов’язковій державній експертизі в повному обсязі. Така експертиза є 

комплексною і результатом має надання висновків щодо відповідності програми діючим 

нормативам з дотримання санітарно-епідемічного, екологічних, енергозберігаючих, 

архітектурних та інших норм, норм пожежної безпеки, міцності, надійності та ін.   
 Іноземні інвестиції можуть вкладатись у будь-які об’єкти, інвестування яких не 

заборонене законодавством України. Вони можуть здійснюватись у вигляді іноземної 

валюти, національної валюти України, будь-якого рухомого і нерухомого майна та 

пов’язаних з ним майнових прав, акцій, облігацій, інших цінних паперів, а також 

корпоративних прав у статутному фондів юридичної особи, прав на здійснення 

господарської діяльності, в тому числі права на користування надрами та використання 

природних ресурсів та ін.   
 Доходи від реалізації цінних паперів (акцій) підприємства є важливим джерелом 

інвестування за умови розвитку фондового ринку. Потенціал цього джерела у вітчизняній 
економіці на сьогоднішній день використовується ще недостатньо.   
 Благодійні внески і пожертви можуть надаватися благодійниками найчастіше 
бюджетним установам та організаціям (наприклад, закладам освіти, культури, соціального 

захисту, охорони здоров’я, спорту науки та ін.) у грошовій формі, а також у формі 
наданих послуг і виконаних робіт, товарів тощо. Такі кошти спрямовуються за 

напрямками фінансування, визначеними благодійниками, в тому числі на довгострокові 
інвестиційні потреби. 

Домашнє завдання: 

Законспектувати викладений вище матеріал, вивчити його та дати відповідь на 

наступні питання: 

1. В якому напрямку повинно йти вдосконалення технологічної структури виробничих 

інвестицій? 

2.Якщо ринковий попит на продукції підприємства знижується, то яким є підхід до 

визначення необхідного обсягу виробничих 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) 

mailto:gr.ev@ukr.net

