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 РЕФЕРАТ 

 

Дипломна робота: 23 с.; 2 табл., 6 рис.; 35 джерел. 

 

Актуальність теми. Кінцевим результатом фінансування інвестиційної 

діяльності компанії виступає формування інвестиційних ресурсів. При виборі 

того чи іншого джерела фінансового забезпечення інвестування, будь то зовні-

шні або внутрішні джерела, необхідно ґрунтуватися на необхідності досягнення 

найбільшого економічного ефекту. 

Об’єкт дослідження – процес формування фінансових інвестиційних ре-

сурсів підприємства. 

Предмет дослідження – економічні відносини що виникають в процесі 

вибору джерел фінансування інвестиційної діяльності підприємства. 

Методи дослідження – розрахунково-аналітичний, табличний, коефіціє-

нтний аналіз. 

У першому розділі дипломної роботи аналізуються теоретичні основи 

механізмів залучення інвестиційних фінансових ресурсів. У другому розділі на-

ведено аналіз сучасних джерел фінансування інвестиційної діяльності. У тре-

тьому розділі розглянуто сучасні принципи формування інвестиційної стратегії 

підприємства.  

Основою виконання роботи стали навчальні посібники, підручники, ме-

тодичні матеріали з питань фінансового забезпечення інвестиційної діяльності  

підприємства з метою підвищення ефективності його діяльності. В якості інфо-

рмаційного забезпечення були задіяні матеріали періодичних видань, статисти-

чні дані підприємств і організацій, мережа Інтернет і інших джерела. 

 

ІНВЕСТИЦІЇ, ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ, ВЛАСНІ КОШТИ, 

ПОЗИКОВІ КОШТИ, КРЕДИТИ, ЛІЗИНГ 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Кінцевим результатом фінансування інвестиційної 

діяльності компанії виступає формування інвестиційних ресурсів. Інвестиції є 

найважливішим фактором, який впливає на рівень економічної цінності компа-

нії і на її розвиток в цілому. За рахунок інвестицій компанія здатна збільшувати 

свої матеріальні і нематеріальні активи. Кожна компанія прагне оптимізувати 

фінансові джерела інвестиційної діяльності для забезпечення максимального 

рівня рентабельності власних коштів. При виборі того чи іншого джерела фі-

нансового забезпечення інвестування, будь то зовнішні або внутрішні джерела, 

необхідно ґрунтуватися на необхідності досягнення найбільшого економічного 

ефекту. 

Умовно розділити форми фінансування інвестиційних проектів можливо 

на сучасні і традиційні. До сучасних форм відносяться венчурне і проектне фі-

нансування, використання інвестиційних кредитних ліній, інноваційний кредит, 

цільової облігаційну позику, лізинг і змішані форми фінансування. До тради-

ційних форм фінансування відноситься використання власних, позикових, за-

лучених і централізованих джерел коштів. У число власних фінансових ресур-

сів входять внутрішньогосподарські резерви компаній, що виконують свою дія-

льність внутрішньогосподарських способом, грошові кошти, що виплачуються 

страховими компаніями в разі настання ризикової ситуації, амортизаційні від-

рахування і чистий прибуток.  

Кредити та облігаційні позики мають найбільшу частку серед позикових 

коштів, які видає банківське співтовариство. Позиковими джерелами також 

вважаються кошти, одержувані від іноземних інвесторів у вигляді кредиту або 

позики, а також позикові кошти, які Україна отримує від міжнародних фінансо-

во-кредитних інститутів. 

Об’єкт дослідження – процес формування фінансових інвестиційних ре-

сурсів підприємства. 
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Предмет дослідження – економічні відносини що виникають в процесі 

вибору джерел фінансування інвестиційної діяльності підприємства. 

Методи дослідження – розрахунково-аналітичний, табличний, коефіціє-

нтний аналіз. 

У першому розділі дипломної роботи аналізуються теоретичні основи 

механізмів залучення інвестиційних фінансових ресурсів. У другому розділі на-

ведено аналіз сучасних джерел фінансування інвестиційної діяльності. У тре-

тьому розділі розглянуто сучасні принципи формування інвестиційної стратегії 

підприємства.  

Основою виконання роботи стали навчальні посібники, підручники, ме-

тодичні матеріали з питань фінансового забезпечення інвестиційної діяльності  

підприємства з метою підвищення ефективності його діяльності. В якості інфо-

рмаційного забезпечення були задіяні матеріали періодичних видань, статисти-

чні дані підприємств і організацій, мережа Інтернет і інших джерела. 
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1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МЕХАНІЗМІВ ЗАЛУЧЕННЯ 

ІНВЕСТИЦІЙНИХ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ 

 

1.1 Огляд підходів до проблем фінансового забезпечення інвестицій-

ної діяльності 

 

Проблемам фінансового забезпечення інвестиційної діяльності присвяче-

ні роботи багатьох вітчизняних та зарубіжних науковців, що досліджують ці 

питання протягом останніх десятиліть. 

Наприклад,  А. Непран  І. Тимченко, Н. Каменева значну увагу приділя-

ють дослідженню : «…ролі запозичень у фінансуванні інвестиційної діяльності 

нефінансових корпорацій. Визначено обсяг впливу факторів на зміну обсягу за-

лучень фінансових ресурсів підприємствами реального сектору економіки. 

Встановлено, що масштаби запозичень на ринку цінних паперів обмежуються 

за рахунок зростання емісії державних облігацій внутрішньої позики 18». 

В Кузьменко досліджує: «…теоретичні засади державного фінансування 

інвестиційної діяльності підприємств. Приділено увагу прямим і непрямим ме-

тодам державної підтримки, а також формам й інструментам державного фі-

нансування інвестиційної діяльності підприємств 16». 

Т. Васильєва, О. Захаркін, Л. Захаркіна в своїй роботі приділяють увагу 

використанню лізингу, як способу фінансування інвестиційних проектів підп-

риємств 2. 

Значний внесок у дослідження джерел фінансування інвестицій робить 

відомий український науковець П.Г. Перерва 22. Він розглядає різні аспекти 

фінансового забезпечення інвестицій, наводячи при цьому їх певні переваги та 

недоліки. 

Проблема фінансування інвестицій в більшій частині не обмежена виді-

ленням бюджетних коштів. Реалізація програм розвитку промисловості стриму-

ється відсутністю готових проектів, а саме, проектів з обґрунтованими сучас-

ними інженерними, технологічними і організаційними рішеннями, що мають 



 7

підтверджену економічну, соціальну та іншу ефективність. Проблема посилю-

ється кризовим станом галузей проектування і будівництва, слабким рівнем ро-

звитку ряду регіонів і пов'язаних з проектами видів діяльності, відсутністю 

ефективних механізмів входження бізнесу в такі проекти. 

Саме відсутність конкретних рішень щодо залучення інвестицій з поза-

бюджетних джерел, повного регуляторного механізму різних форм державно-

приватного партнерства (ДПП) і інструментів проектного фінансування стає 

проблемою номер один. Тим більше, нові інтелектуальні та цифрові технології 

інвестування, процеси і процедури цифрових інвестицій (Initial coin offering 

(ICO)) в цифровому просторі первинного розміщення віртуальних активів (то-

кенов) практично навіть не обговорюються. Звичайно, сьогодні цифрові інвес-

тиції не можуть бути повноцінним джерелом позабюджетного фінансування 

інфраструктурних проектів, але вони можуть активізувати нові розробки техні-

ки, технологій, які можуть забезпечити їх реалізацію на іншому інноваційному 

рівні. 

І при їх реалізації надзвичайно важливо визначити причини невідповідно-

сті програмних завдань умовам їх фінансування; виявити всі можливі інвести-

ційні тренди сучасної економіки та можливості їх адаптації під українські прое-

кти. Саме ці завдання формують цілі подальшого дослідження. 

Теоретичні та практичні аспекти визначення інвестиційної привабливості 

підприємств також розглядаються в роботах авторів Сумського державного 

університету 30, 25, 33, 11, 1, 26, 32, 17, 27, 20, 3, 10, 9, 5, 6, 34, 4, 35, 8, 7, 12. 

В сучасних дослідженнях поняття фінансового забезпечення інвестицій-

них проектів в більшості розглядається з позицій різних джерел фінансування. 

Для визначення рівня наукового інтересу до різних типів фінансування інвес-

тицій доцільно проаналізувати обсяги пошукових запитів стосовно цих питань 

в пошуковій системі Google із використанням програмного продукту Google 

Trends (рис. 1.1). Аналіз показує значно більший інтерес до питань інвестування 

за допомогою акціонерного капіталу та кредитних коштів. 
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Рисунок 1.1 – Обсяги пошукових запитів на тему джерел фінансування інвести-

ційної діяльності 

 

1.2 Аналіз інвестиційної ситуації в Україні  

 

Сучасний стан інвестиційного забезпечення в Україні можна охарактери-

зувати як незадовільний. На рисунку 1.2. наведена структура капітальних інвес-

тицій за видами активів (млн.грн.) 
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Рисунок 1.2 – Структура капітальних інвестицій за видами активів 19 

 

Аналізуючи регіональний розподіл капітальних інвестицій за видами ак-

тиві та регіонів наведена в таблиці 1.1. 
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Таблиця 1.1 – Обсяг капітальних інвестицій у матеріальні активи за вида-

ми активів за регіонами у 2019 році (тис. грн.) 19 

 

Одним з індикаторів інвестиційної привабливості держави є обсяги іно-

земних інвестицій, наявність яких дозволяє здійснювати значні проекти; а та-

кож реалізовувати нові технології, практики корпоративного управління, тощо. 

Обсяг прямих іноземних інвестицій в Україну за останні 10 років наведено на 

рисунку 1.3. 

 

Рисунок 1.3 – Іноземні інвестиції в Україні 24 
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Можна сказати, що капіталовкладення з-за кордону грають важливу роль 

в утворенні структури економіки і культури бізнесу, а інвестиційний клімат бе-

ре безпосередньої участі в її стратегічний розвиток. 

Рівень економічного розвитку країни для іноземних інвесторів є визнача-

льним. Ґрунтуючись на аналізі різних показників стану економіки, прибутково-

сті бюджету країни, зарубіжні інвестори виявляють зацікавленість в розміщенні 

інвестицій. Людям, які вкладають свій капітал в об'єкти, розташовані в іншій 

країні, особливо важливо знати про стан зайнятості та рівня життя населення, 

так як це зазвичай має на увазі високий рівень розвитку промисловості та підп-

риємницької діяльності. З урахуванням вищесказаних положень, можна виділи-

ти наступні основні напрямки в розвитку інвестиційного клімату: 

- створення сприятливих умов для інвесторів шляхом спрощення входу на 

інвестиційний ринок; 

- мінімізація інвестиційних ризиків; 

- формування лояльної податкової політики; 

- підняття рівня життя населення, зацікавленість у вітчизняних кваліфіко-

ваних кадрів, недопущення «витоку мізків»; 

- вдосконалення інвестиційного законодавства і митної політики; 

- вжиття заходів по боротьбі з корупцією. 

Можна нескінченно стверджувати, що українська економіка може прек-

расно існувати і без «чужих» грошей. Але ряд застійних явищ в економіці регі-

онів говорить про термінову необхідність залучення додаткових інвестицій з-за 

кордону. У зв'язку з цим інвестиційна політика повинна спрямувати всі сили на 

створення стабільних, вигідних пільгових умов для іноземних інвесторів на те-

риторії країни, зокрема, в окремих регіонах, в яких вітчизняні підприємці не в 

змозі освоїти місцеві фактори виробництва, спростити процеси реєстрації та 

оформлення документів, а також сприяти поліпшенню інвестиційного клімату 

країни в цілому, дотримуючись певних напрямках. 
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2 АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

 

2.1 Класифікація джерел фінансування інвестицій 

 

Узагальнена класифікація джерел фінансування інвестицій наведена на 

рисунку 2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 – Класифікація джерел фінансування інвестицій 29 

 

В сучасних умовах господарювання перед багатьма підприємствами сто-

їть серйозна проблема пошуку і залучення довгострокових інвестицій для роз-

ширення виробництва, придбання сучасного обладнання та впровадження но-

вих технологій. 

Незважаючи на безліч різних підходів до вибору відповідного джерела 

фінансування, всі вони мають свої переваги і недоліки, і в різних економічних 

ситуаціях можуть бути по-різному ефективні. До того ж більшість підходів роз-

раховані або на інвестиційні проекти, або на проекти зрілих і пізніх стадій жит-

тєвого циклу, там, де присутня найменша ймовірність настання ризику. Про-

блема підбору джерел фінансування для ранніх стадій реалізації інноваційних 

проектів залишається найменш дослідженою. 

Кожна організація рано чи пізно приходить до рішення про диверсифіка-

ції діяльності, розширення продуктової лінійки, масштабування бізнесу. Зазви-
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чай топ-менеджери компанії чітко уявляють собі, в якому напрямку розвивати-

ся і скільки коштів на це потрібно. Однак джерело цих коштів не завжди очеви-

дний. Пошук інвесторів і співінвесторів проекту часто може бути скрутний, і 

тоді менеджери замислюються про залучення позикових коштів. Однак, пра-

цюючи з банківськими структурами, підприємці не раз переконувалися в доро-

жнечі позикового капіталу і не завжди вигідних умовах. В якості одного з дже-

рел фінансування інвестиційних проектів підприємства, поряд з такими форма-

ми залучення інвестиційних ресурсів, як кредит і позику використовують лі-

зинг. Основні джерела фінансування наведено на рис. 2.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.2 – Основні джерела фінансування 

 

Проблеми прийнятності джерел фінансування інноваційних проектів по-

лягають не тільки в нестабільності розвитку сучасної економіки і недоліки іс-

нуючих методів фінансування інноваційних проектів, а й в проблемі їх грамот-

ного підбору. Джерел фінансування безліч, але при цьому інноватори часто не 

замислюються про наслідки, які може спричинити за собою залучення певного 

джерела, і про те, який кінцевий результат вони принесуть. Для полегшення 

цього завдання пропонується використовувати представлену методику вибору 

джерела фінансування, яка допомагає визначити найбільш прийнятний спосіб 

інвестування, ґрунтуючись на цілях і завданнях проекту. 
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2.2 Аналіз основних джерел фінансування інвестицій в Україні 

 

В таблиці 2.1 наведені суми інвестиційних ресурсів залучені з різних 

джерел за період 2010-19 рр., а на рисунку 2.3 структурний розподіл цих інвес-

тицій за джерелами фінансування. 

 

Таблиця 2.1 – Капітальні інвестиції за джерелами фінансування за 2010-

2019 роки 19 
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Рисунок 2.3 – Структурний розподіл джерел фінансування 19 

 

Як видно з рисунку фінансування інвестиційної діяльності здійснюється 

переважно за рахунок власних коштів підприємств. Недостатність власних ко-

штів не є критичною проблемою для розвитку інноваційної діяльності україн-

ських компаній. В даному випадку можна скористатися зовнішніми джерелами 
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фінансування: ресурси від продажу цінних паперів, кредити, фінансовий лізинг; 

бюджетні асигнування і кошти позабюджетних інноваційних фондів; венчурне 

фінансування і використання коштів бізнес-ангелів; іноземні інвестиції. 

Використання такого зовнішнього (залученого) джерела інноваційного 

фінансування як іноземні інвестиції в Україні здійснюється недостатньо ефек-

тивно. До причин, які обмежують зростання прямих іноземних інвестицій в 

економіку, можна віднести: 

1) нестабільну політичну ситуацію; 

2) сировинну залежність економіки; 

3) корумпованість політичної системи; 

4) неефективну грошово-кредитну політику; 

5) невизначеність правової системи. 

 

Низький рівень інвестиційної привабливості української економіки є сут-

тєвою проблемою фінансування інноваційної діяльності вітчизняних підпри-

ємств. Слід зазначити, що сьогодні українським підприємствам дуже важливо 

застосовувати комплексний підхід до формування джерел фінансування інно-

ваційної діяльності. Комплексний підхід передбачає можливість використання 

всіх форм і видів фінансування інноваційної діяльності: самофінансування (фі-

нансування за рахунок прибутку і амортизації компаній), державного фінансу-

вання (пряма фінансова підтримка і непряме фінансування у формі пільгового 

оподаткування), акціонерного фінансування (фінансування за рахунок емісії 

акцій), облігаційної фінансування (фінансування за рахунок випуску облігацій), 

венчурного фінансування (фінансування на основі залучення високий про ризи-

кового капіталу венчурних інвесторів), проектного фінансування (фінансування 

на основі залучення боргових фінансових коштів для фінансування інновацій-

ного проекту). 

 



 15

3 СУЧАСНІ ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

Формування інвестиційної стратегії підприємства відбувається в ряд ос-

новних етапів: 

1. Проведення аналізу економіко-правових чинників, здатних вплинути на 

процес інвестиційної діяльності; 

2. Оцінка можливостей підприємства з урахуванням специфіки ведення 

господарської діяльності і потенціалу сектора, в якому підприємство веде свою 

діяльність; 

3. Розробка базових інвестиційних цілей на стратегічну перспективу; 

4. Проведення огляду можливих альтернативних інвестиційних заходів і 

вибір напрямків і форм інвестиційної діяльності, базуючись на стратегічних 

можливостях; 

5. Встановлення напрямків розробки інвестиційної діяльності на стратегі-

чну перспективу; 

6. Формування такої інвестиційної політики, яка буде відповідати всім 

аспектам інвестиційної діяльності підприємства; 

7. Оцінка результативності сформованої інвестиційної стратегії. 

Виходячи з вищесказаного, випливає, що забезпечення інвестицій фінан-

совими ресурсами є одним з базових напрямків процесу управління інвестицій-

ною діяльністю підприємства на стратегічну перспективу. Економіка нашої 

країни знаходиться в важких умовах, і саме грамотна інвестиційна політика 

може забезпечити розвиток підприємств, специфічною особливістю якої є ная-

вність безлічі взаємопов'язаних альтернативних рішень і вибірки найбільш оп-

тимальних з них, які легко адаптуються до динамічного зовнішнього середови-

ща. Це підкреслює важливість інвестиційної політики як інструменту реалізації 

завдань розвитку за допомогою формування фінансово-ресурсної бази. 

У процесі формування інвестиційної політики потрібно враховувати фактори 

впливу інфляційних процесів і рівень ризику, необхідно економічно обгрунту-
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вати інвестиційні рішення, знайти найбільш оптимальну структуру портфель-

них і реальних інвестицій, при реалізації інвестиційних проектів потрібно ран-

жувати їх за важливістю і пов'язати їх виконання з наявністю ресурсної бази, а 

також вибирати найбільш вигідні джерела фінансування. 

Інвестиційна політика представляє собою розподіл власних і залучених 

фінансових ресурсів на ведення господарської діяльності підприємства, виді-

ляючи найбільш пріоритетні напрямки. Абсолютно будь-які процеси, що проті-

кають на підприємстві, можна піддати управління, однак для цього потрібно 

виявити керуючі параметри. Реальні інвестиції являють собою один з економі-

чних методів управління. Отже, для забезпечення управління процесами, що 

дозволяє розвинути підприємство, слід реалізувати формування портфеля інве-

стицій. 

Пропонується вирішити це завдання шляхом раціонального управління, 

який полягає в мінімізації негативних факторів, що впливають на об'єкт управ-

ління, а також в пошуку найбільш оптимальної траєкторії розвитку. Необхідно 

сформувати вектор мети, який забезпечить розподіл керуючих параметрів. 

. 
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ВИСНОВКИ 

 

Підводячи підсумки, можна зробити висновок, що ефективна інвестицій-

на політика дозволяє: формувати нові інноваційні фонди; здобувати нові інте-

лектуальні розробки; значно розширити виробничий потенціал; проводити ди-

версифікацію інноваційного виробництва на рівні галузі або територіального 

об'єднання; оновити і модернізувати активи підприємства, в першу чергу нема-

теріальні; поліпшити фінансові показники; підвищити базу оподаткування; реа-

лізовувати соціальні програми. 

В результаті проведеного дослідження проблем фінансування інновацій-

ної діяльності компаній отримані наступні висновки: 

1. До основних проблем фінансування інноваційної діяльності українсь-

ких підприємств відноситься залежність від західних країн в питаннях доступу 

до технологій і фінансових ресурсів; в структурі джерел фінансування іннова-

ційної діяльності компаній переважає державне фінансування і відсутня пряма 

зацікавленість самих підприємств; низька інвестиційна привабливість іннова-

ційної діяльності українських підприємств. 

2. В українській економіці спостерігається низький рівень ефективності 

залучення іноземних інвестицій для фінансування інноваційної діяльності підп-

риємств. При цьому слід зазначити, що іноземні інвестиції в складі джерел фі-

нансування інноваційної діяльності компаній здатні посприяти розвитку імпор-

тозамінного виробництва, розширення експорту, розвитку інфраструктури, а 

також, просуванні товарів і технологій на зовнішній ринок і освоєння передо-

вих форм організації виробництва, створення додаткових робочих місць. 

3. Різноманітність джерел і форм фінансування інноваційної діяльності 

дозволяє підприємствам забезпечити фінансовими ресурсами всі етапи іннова-

ційного процесу, починаючи від проведення НДДКР і закінчуючи створенням і 

реалізацією інноваційної продукції. Необхідно при фінансуванні інноваційної 

діяльності застосовувати комплексний підхід і розробляти альтернативні варіа-
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нти, засновані на принципі множинності джерел і форм фінансування, а також 

враховувати специфічні особливості функціонування та розвитку підприємств. 

Застосування різних джерел фінансування для реалізації інноваційних 

проектів є не тільки надходження необхідного обсягу грошових коштів, але ча-

сто і виплату відсотків з позикової суми. Слід також враховувати, що залучення 

інвестицій тісно пов'язане з транзакційними витратами, що виникають як у 

процесі пошуку відповідного джерела фінансування, так і після укладення до-

говору про інвестування. Інноваційні проекти характеризуються дуже високим 

ступенем ризику, оскільки використання нових технологій і матеріалів може 

мати як позитивний, так і негативний економічний ефект, внаслідок цього не-

обхідно більш ретельно підбирати джерело фінансування. 
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