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НЕОБХІДНІСТЬ ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ
В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ
Воробець Т.І., викладач, НАПКБ
У статті здійснюється теоретичне обґрунтування необхідності фінансових інвестицій у ринковій
економіці. Наводиться правове твердження фінансових інвестицій. Розкривається сучасна інвестиційна ситуація в країні.
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ВСТУП
Інвестиції становлять глибинну основу господарювання, визначаючи процес економічного зростання в цілому. На сьогодні інвестиції є важливим засобом забезпечення умов виходу з фінансовоекономічної кризи, структурних перетворень в економіці, технічного розвитку, зростання якісних
показників господарювання. Активізація інвестиційного процесу є одним з найбільш дійових механізмів соціально-економічних перетворень.
Значний внесок в дослідження проблем інвестування зробила низка вчених, зокрема: У. Шарп [6],
Ю. Бригхем [7], Р. Брейли [8], Дж. Ван Хорн [9], , Г. Бирман, С. Шмидт [11]. Серед вітчизняних:
Л.О. Бакаєв [12], А.А. Пересада [5], Б.М. Щукін [13], А. Мертенс [10].
Актуальним на сьогодні є поглиблене теоретичне дослідження ринкових форм та механізмів інвестиційної діяльності. Важливою проблемою є теоретичне обґрунтування критеріїв ефективності інвестиційних витрат, взаємозв’язку та взаємообумовленості капітальних вкладів і структурних зрушень
в економіці, визначення пріоритетів у галузевій структурі інвестицій, а також серед основних господарських сфер: основного виробництва, промислової та соціальної інфраструктури. Вагоме значення також має дослідження джерел та засобів формування інвестиційних ресурсів в умовах сучасної
ринкової економіки країни.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Економічна ситуація в Україні сьогодні, значно ускладнює інвестиційну діяльність: необхідно доопрацювати ринкові інвестиційні механізми, що гармонійно поєднують форми приватного та державного інвестування, оптимізувати взаємозв’язки різних суб’єктів інвестиційної діяльності, розробити
відповідні законодавчо-нормативні документи та інші заходи, що регламентують інвестиційний процес, як на рівні окремих підприємств, регіонів, так і на рівні національної економіки у цілому.
Отже, метою статті є аналіз інвестиційного поля України та обґрунтування необхідності фінансових інвестицій в умовах ринкової економіки.
РЕЗУЛЬТАТИ
Формування ринкового типу господарювання, що ґрунтується на застосуванні товарно-грошових
відносин, стало проблемою економічного розвитку України. Це спричинено домінуванням тривалий
час на теренах СНД планової економіки. Перехід від якої до ринкових механізмів господарювання
передбачає для держави докорінні зміни в інвестиційній політиці. Оскільки модифікуються функції
інвесторів та учасників інвестиційного процесу, принципи їх діяльності, що базуються на свобідному розміщенні фінансових ресурсів, майна, на наявності конкуренції, існуванні вільного фінансового ринку і т.д.
Ці та інші проблеми передбачають теоретичний аналіз основних категорій, що характерні для ринкових відносин, їх взаємодію та виконання ними певної ролі. Без цього не можливе створення дійових
ринкових регуляторів, до яких відносять механізми регулювання інвестиційною діяльністю [4].
Інвестиції досить складний інструмент як на мікрорівні, так і на макрорівні. Ця економічна категорія в українському законодавстві закріплена Законом України «Про інвестиційну діяльність» і трактується як: види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об’єкти підприємницької та інших видів діяльності, в результаті якої створюється прибуток або досягається соціальний
ефект.
Такими цінностями можуть бути:
 кошти, цільові банківські вклади, паї, акції та інші цінні папери;
 рухоме та нерухоме майно (будинки, споруди, устаткування та 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 [1].
Одне з економічних тлумачень інвестицій визначає їх як сукупність витрат, що реалізуються в
формі вкладів приватного чи державного капіталу в різноманітні галузі національної чи зарубіжної
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економіки з метою отримання прибутку: грошових коштів, цільових банківських вкладів, акцій та
інших цінних паперів, технологій, машин, устаткування, ліцензій, кредитів, будь яке інше майно чи
майнові права, інтелектуальні цінності, вкладені в об’єкти підприємницької та інших видів діяльності з метою отримання прибутку.
В окремих випадках розрізняють інвестування та заощадження. Оскільки заощадження визначають як тимчасово відкладене споживання. Самі ж інвестиції розподіляються на реальні та фінансові.
Реальні інвестиції (real investments) зазвичай поєднують у собі інвестиції у матеріальні активи,
такі як земля, обладнання чи будівлі. Фінансові ж інвестиції (financial investments) це домовленості
чи контракти записані на папері, такі, як акції, облігації тощо.
Згідно з П(С)БО 2 фінансові інвестиції — це активи, які утримуються підприємством з метою
збільшення прибутку, зростання вартості капіталу або інших вигод для інвестора [3]. На рис. 1 наведена класифікація фінансових інвестицій.
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Рис. 1. Класифікація фінансових інвестицій
В сучасних розвинутих економіках більша частина належить фінансовим інвестиціям, про це можна
судити з обсягів фондових торгів та надходження безпосередньо прямих інвестицій. А високий розвиток інститутів фінансового інвестування в значній мірі сприяє зростанню реальних інвестицій і
зазвичай ці дві форми є взаємодоповнюючими, а не конкуруючими. В Україні ж склалася ситуація,
коли реальні інвестиції дорівнюють фінансовим, а подекуди і переважать їх. Це є негативною ознакою для економіки в цілому, оскільки фінансове інвестування є засобом залучення додаткових коштів,
що сприяють модернізації, переоснащенню виробництва, яке в свою чергу і приносить додаткові
прибутки. Економічна сутність інвестицій виявляється в їх постійному русі, що складається з наступних перетворень: інвестиційні ресурси — вкладання інвестиційних ресурсів — прибуток від
інвестиційної діяльності. Саме сукупність цих перетворень з практичної точки зору і становить сенс
інвестиційної діяльності.
Фінансові інвестиції — це активна форма використання вільного капіталу підприємства, яка має
особливості:
 здійснюється на більш пізніх стадіях розвитку підприємства, коли задоволені його потреби в
реальних інвестиціях;
 дає можливість здійснювати зовнішнє інвестування в країні та за її межами;
 є незалежним видом господарської діяльності для підприємств реального сектора економіки,
оскільки стратегічні завдання їхнього розвитку можуть вирішуватися тільки вкладеннями капіталу в
статутні фонди та придбанням контрольних пакетів акцій інших підприємств;
 дає змогу підприємству реалізувати окремі стратегічні цілі свого розвитку швидше та дешевше;
 підприємство має можливість вкладати кошти як у безризикові інструменти, так і в спекулятивні, і, отже, здійснювати свою інвестиційну політику як консервативний або агресивний інвестор;
 потребує мало часу для прийняття управлінських рішень порівняно з реальними інвестиціями
(проектами);
 виникає необхідність активного моніторингу й оперативності в прийнятті рішень за здійснення
фінансових інвестицій, оскільки фінансовий ринок має високі коливання кон’юнктури;
 залежно від мети інвестування, терміну перебування й ліквідності, фінансові інвестиції поділяють на довгострокові та поточні (рис. 2).
Довгостроковими фінансовими інвестиціями є фінансові інвестиції на період понад один рік, а
також усі інвестиції, що не можуть бути вільно реалізовані в будь-який момент.
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Рис. 2. Види фінансових інвестицій
Поточні інвестиції — це фінансові інвестиції терміном, що не перевищує одного року, які можуть
бути вільно реалізовані в будь-який момент (окрім інвестицій, які є еквівалентами грошових коштів).
Інвестиції можуть класифікуватися як еквіваленти, якщо вони:
 вільно конвертуються у відому суму грошових коштів;
 характеризуються незначним ризиком зміни вартості;
 мають короткий строк погашення, наприклад три місяці.
Залежно від придбаних паперів фінансові інвестиції заведено поділяти на пайові та боргові.
Пайові фінансові інвестиції характеризуються такими ознаками:
 засвідчують право власності підприємства на частку в статутному капіталі емітента корпоративних прав;
 виступають у вигляді пайових цінних паперів (акцій) або внесків до статутного капіталу інших
підприємств;
 мають необмежений термін обігу;
 утримуються підприємством для одержання доходу за рахунок дивідендів або придбані для перепродажу чи отримання доходу за рахунок зростання ринкової вартості інвестицій. На відміну від пайових, боргові фінансові інвестиції не надають права власності. До них відносять інвестиції, які:
1) виступають як боргові цінні папери (облігації);
2) мають боргову природу;
3) мають установлений термін обігу;
4) утримуються підприємством до їх погашення для одержання доходу у вигляді процентів або
придбані для перепродажу й отримання доходу за рахунок зростання ринкової вартості інвестицій.
Про стан справ в економіці країни досить впевнено можна судити з характеру процесів, що відбуваються у інвестиційній сфері. Вона є індикатором, що вказує на загальне положення всередині країни, розмір національного доходу, привабливість для інвестування іншими країнами. Вагома роль
інвестицій у розвитку економіки країни визначається тим, що завдяки їм здійснюється накопичення
капіталу підприємств, створення бази задля розширення виробничих можливостей країни та економічного зростання.
Для прикладу можна переглянути порівняльну характеристику темпів зростання показників: ВВП,
індексу промислового виробництва та інвестицій в основний капітал. Дані приведені у таблиці 1, а
також на рис.3.
Згідно статистичним даним, можна констатувати падіння інвестиційної активності у цілому в
Україні. Щоб змінити ситуацію на краще не достатньо декларувати процес ринкових перетворень, а
необхідно залучати активно державне регулювання інвестиційного процесу, що враховує особливості нашої пострадянської економічної системи, стимулювання інвестиційної активності підприємницьких структур. Оскільки підприємницькі структури ще не готові перейняти в повній мір частину
інвестиційного регулювання, керуючись ринковими механізмами, як це практикується на кордоном.
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Таблиця 1
Темп зростання ВВП, індексу промислового виробництва та інвестицій в основний капітал
Темп зростання, зменшення (%) до відповідного періоду попереднього року
Рік
Валовий внутрішній
Індекс промислового
Інвестиції у основний
продукт
виробництва
капітал
2001
109,1
116,4
120,8
2002
103,2
119,5
108,9
2003
107,7
101,7
131,3
2004
109
111,6
128
2005
106,5
108,4
101,9
2006
100,9
97,1
119
2007
109,3
115,8
129,8
2008
104,9
105,7
97,4
2009
84,1
65,9
56,3
Джерело: з сайту Державного комітету статистики України
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Рис. 3. Темп зміни ВВП, індексу промислового виробництва, та інвестицій у основний капітал
Відповідно за для активізації інвестиційного процесу необхідно використовувати не тільки економічні та фінансові засоби, але й відповідні елементи адміністративної системи, оскільки в умовах
нестабільної економіки фінансово-економічні засоби не дадуть довгоочікуваних результатів, а свобідні
фінансові результати направляються не в інвестиції, а вивозяться за межі України, як це чітко спостерігається у випадку залучення іноземних прямих інвестицій, а не їх портфельного варіанту. В такому разі натомість щоб проводити модернізацію підприємств та галузей у своїй державі, наші фінансові кошти направляються до країн з більш стабільною економікою та підвищують їх рівень прибутковості, збільшують їх рівень інвестиційного капіталу.
ВИСНОВКИ
1. Отже слід зазначити, що в сучасних умовах фінансові інвестиції мають важливе значення для
розвитку економіки нашої держави. Вони виступають найважливішими засобом забезпечення умов
виходу зі сформованої економічної кризи, структурних зрушень у народному господарстві, забезпечення технічного прогресу, підвищення якісних показників господарської діяльності;
2. Активізація інвестиційного процесу є одним з найбільш діючих механізмів соціально-економічних перетворень.
3. Про те інвестиційний клімат в Україні залишається несприятливим, що призводить до гострої
нестачі інвестиційних ресурсів для структурної перебудови економіки регіонів та значних диспропорцій у рівні. Тобто, в Україні політика сприяння інвестиційним процесам ще не досягла належного
рівня.
4. За для покращення ситуації доцільно перейти від проголошення переходу на ринкові механізми, до їх теоретичного аналізу, а в дечому і розробки, оскільки наша економіка має свої характерні
риси, які потребують ретельного дослідження.
5. Не варто забувати і про не тривалий час, становлення ринкових механізмів на теренах нашої
держави, що звісно обумовлює брак досвіду. Тому є доцільним аналіз світової практики, що сприятиме якісним перетворенням в нашій економіці.
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