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Тема:  Чинники впливу на ефективність інвестицій. Контрольна робота № 5. 

 
Мета:  ознайомити здобувачів освіти з чинниками впливу на ефективність інвестицій; 

узагальнення знань з теми; контроль вивченого матеріалу.  

 

При розгляді питання підвищення ефективності інвестицій слід розрізняти 

чинники впливу на ефективність виробничих інвестицій та чинники впливу на 

ефективність фінансових інвестицій. 

Чинники впливу на ефективність виробничих інвестицій можна 

класифікувати за такими ознаками: 
 

 
 

Джерелами підвищення ефективності виробничих інвестицій дозволяють 

встановити за якими видами витрат і ресурсів очікується ріст ефективності. Такими 

джерелами можуть бути: удосконалення механізму підготовки проектної документації і 

кошторисів будівельно-монтажних робіт, зниження кошторисної вартості будівництва, 

яке залежить, в свою чергу, від зниження трудомісткості, матеріаломісткості, 

фондомісткості виробництва у машинобудуванні, промисловості будівельних 

матеріалів, самій будівельній індустрії та інших галузях.  
Стадії реалізації інвестиційних проектів впливають на підвищення 

ефективності виробничих інвестицій через оптимізацію планування, проектування 

об’єктів, будівництва та введених їх в експлуатацію. На підвищення ефективності таких 

інвестицій безпосередньо впливає скорочення тривалості інвестиційного циклу.  
Напрями вдосконалення капітального будівництва характеризують комплекс 

технічних та організаційно-економічних заходів, які забезпечують підвищення 
ефективності виробничих інвестицій, а саме: індустріалізація будівництва, 

вдосконалення технологічної структури капіталовкладень, поліпшення відтворювальної 
структури виробничих інвестицій, покращення якості обладнання, машин, механізмів і 

будівельно-монтажних робіт, покращення організації матеріально-технічного 
забезпечення та ін.  

За рівнем реалізації чинників підвищення ефективності інвестицій їх поділяють 

на народногосподарські, галузеві та внутрішньовиробничі Основними важелями 

ефективного формування і реалізації фінансових інвестицій (цінних паперів) є ті, 

котрі забезпечують підвищення ефективності їх обігу. До таких важелів можна 

віднести:  
 розвиток фондового ринку в Україні з дотриманням усіх визнаних в світі принципів 

його функціонування (наприклад, правова впорядкованість, прозорість випуску та обігу 

цінних паперів, формування механізму запобігання та протидії злочинності на 



фондовому ринку, ефективність інвестицій через розміщення фінансових інвестицій у 

пріоритетні галузі і виробництва та ін.);

 залучення стратегічних інвесторів до процесу придбання цінних паперів 

високодохідних і високоліквідних підприємств (наприклад, у галузях енергетики, 

машинобудування, хімічній, переробній та інших галузях);
 розширення посередницької діяльності у сфері випуску та обігу цінних паперів 

(такими посередниками можуть бути, наприклад, банківські установи, брокерські та 

дилерські компанії, фірми з управління портфелями цінних паперів та ін.);
 посилення контролю за виконанням інвестиційних зобов’язань (наприклад, за 
виконанням умов конкурсів з продажу державного чи комунального майна через 

механізм деприватизації, використання санкцій за порушення таких умов тощо);
 підготовка і підвищення кваліфікації кадрів, зайнятих у сфері функціонування 

фондового ринку (наприклад, шляхом започаткуванням підготовки 

висококваліфікованих фахівців у діючих навчальних закладах різних рівні, створення 

спеціальних центрів підготовки таких фахівців, відкриття курсів і т.д.).



Завдання для коньрольноъ роботи № 5 

 

1.Поняття «інвестиції» та їх види. 

2. В чому полягає соціальний ефект від 

залучення інвестицій? 

3. Виробничі інвестиції та їх структура.  

4. Які існують джерела фінансування 

інвестиційної діяльності підприємств? 

5. Коротко охарактеризуйте основні види 

цінних паперів, які «обертаються» на 

фінансовому ринку України. 

6. Як визначити курс облігацій? 

 

 

 

Шановні учні! Фото конспектів, виконаних домашніх завдань та контрольної роботи 

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

предмет та номер уроку) 

mailto:gr.ev@ukr.net

