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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Глобальний характер сучасної міжнародної економіки

став можливим перш за все завдяки технологічному про(
гресу, який призвів до різкого скорочення транспортних і
комунікаційних витрат, значного зниження витрат на об(
робку, збереження і використання інформації та лібералі(
зації торгівлі та інвестиційних режимів, що сприяло обме(
женню політики протекціонізму, а розвиток світової
торгівлі і світовий рух капіталів більш вільним. У зв'язку з
цим глобалізація міжнародних фінансових ринків, усуваю(
чи обмеження вільної міграції грошово(кредитних ресурсів,
сприяє більш ефективному їх використанню, в тому числі і
в якості прямих іноземних інвестицій [1, с. 167; 2, с. 18; 3, с.
15]. В умовах стрімкого розвитку нових технологій інвес(
тиції є найважливішим засобом забезпечення прогресивних
структурних зрушень в економіці, поліпшення якісних по(
казників діяльності на мікро(, мезо( і макрорівнях.
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НЕВИРІШЕНА ЧАСТИНА ПРОБЛЕМИ
Через сучасні особливості інвестиційних процесів (не(

рівномірність охоплення інвестиціями економіки різних
країн світу; недостатній обсяг інвестицій у країни, що роз(
виваються; зміщення центру уваги міжнародного інвесту(
вання у сферу послуг) питання джерел фінансування інвес(
тицій стає вельми актуальним. Виникає необхідність теоре(
тичного дослідження та аналізу сучасних особливостей
джерел фінансування інвестицій.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є аналіз джерел фінансування інвестицій

із урахуванням сучасних особливостей розвитку інвестиц(
ійних процесів в умовах інтенсивного розвитку економіч(
ної системи світу та України.

ВИКЛАДЕННЯ МАТЕРІАЛУ ДОСЛІДЖЕННЯ
Аналіз стану міжнародного інвестиційного процесу

свідчить про:
— взаємозв'язок між розвитком міжнародних інвес(

тицій та глобалізацією економіки. З одного боку, лібералі(
зація інвестиційних режимів і більш вільний рух капіталів є
одним з важливих факторів глобалізації міжнародної еко(
номіки. З іншого боку, глобалізація міжнародних фінансо(
вих ринків, усування обмеження міграції грошово(кредит(
них ресурсів сприяє більш ефективному їх використанню, в
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тому числі, і прямих іноземних інвес(
тицій;

— розвиток міжнародних інвес(
тицій, що має своїм результатом значне
підвищення ефективності економічного
розвитку багатьох країн світу. Про це
свідчить збільшення обсягу світової
торгівлі за останніх 50 років в 17 разів (а
світового ВВП — у 6 разів) [2, с. 18];

— вплив прямих іноземних інвес(
тицій на формування сучасної світової
економіки, полегшуючи країнам доступ
до ринків і фінансових ресурсів, досвіду
управління бізнесом. Вони також впли(
вають на масштаби і напрями структур(
них зрушень усередині окремих країн і
регіонів коли ТНК, що їх застосовують,
фактично сприяють здійсненню проце(
су економічної перебудови в країнах ба(
зування й приймаючих країнах шляхом
створення нових галузей чи видів діяль(
ності [1, с. 170].

Задля регулювання інвестиційного
процесу з метою його більш позитивно(
го впливу на розвиток міжнародного
бізнесу слід прийняти до уваги наступні
пропозиції:

— розвиток вже існуючих міжнародних інвестиційних
потоків між найбільш економічно розвиненими країнами;

— активізація зовнішнього інвестування країн, що
розвиваються, та країн з перехідною економікою з метою
ефективного використання потенціалу їх фінансових
ринків, які мають певну привабливість для іноземних інве(
сторів завдяки: внутрішнім змінам на цих ринках (демок(
ратичним реформам, лібералізації торгівлі тощо), а також
зовнішнім, загальносвітовим макроекономічним чинникам
(зниженню відсоткових ставок на ринках розвинених
країн і пошуку інвесторами нових ринків з вигіднішими
умовами інвестування; тенденції перенесення виробниц(
тва в країни, що розвиваються, наближаючи його до
ринків збуту);

— створення кожною країною сприятливого інвестиц(
ійного клімату, що передбачає соціально(політичну
стабільність, наявність економіко(правового середовища,
яке відповідало б міжнародним стандартам, формування
цивілізованих ринкових відносин тощо;

— розробка приймаючими країнами такого механізму
організації свого зовнішнього інвестування, який би обо(
в'язково враховував інтереси як іноземних інвесторів, так і
вітчизняних виробників [1, с. 170].

Наведені пропозиції сприятимуть подальшому розвит(
ку інвестиційного процесу і активізації міжнародного бізне(
су.

Стабілізація і розвиток економіки України значною
мірою залежать від того, наскільки ефективною є інвестиц(
ійна діяльність. У цьому велику роль відіграє держава, яка
за допомогою методів економічного регулювання може
цілеспрямовано впливати не тільки на формування
внутрішніх та приплив зовнішніх інвестицій, а й створити
умови для їх спрямування в реальний сектор економіки.
Розв'язання проблеми інвестування надасть змогу забезпе(
чити прогресивну реструктуризацію на всіх рівнях, перехід
до високорозвиненої економіки, тобто до інноваційного
розвитку [4, с. 65].

Згідно із Законом України "Про інвестиційну діяльність"
інвестування здійснюється наступними суб'єктами:

— громадянами, недержавними підприємствами, гос(
подарськими асоціаціями, спілками і товариствами, а та(
кож громадськими і релігійними організаціями, іншими
юридичними особами, заснованими на колективній влас(
ності;

— органами державної влади та органами влади Авто(
номної Республіки Крим за рахунок коштів бюджетів, по(
забюджетних фондів і позичкових коштів, а також держав(
ними підприємствами і установами за рахунок власних і
позичкових коштів;

— органами місцевого самоврядування;
— іноземними громадянами, юридичними особами та

державами;
— громадянами та юридичними особами України,

іноземних держав в межах спільного інвестування [5, ст.
2].

Ринкові відносини в інвестиційній діяльності насампе(
ред стосуються її джерел (державне фінансування, власні
фінансові ресурси інвесторів, позикові кошти, залучення
іноземних інвестицій та інші особливі форми фінансування
(лізинг, форфейтинг, випуск цінних паперів)) (рис. 1).

Найефективнішою формою реалізації інвестиційних
проектів в умовах ринкової економіки визначається держав(
на підтримка як державна гарантія.

Серед принципів державного бюджетного фінансуван(
ня слід виділити: цільовий характер використання бюджет(
них коштів; одержання максимального ефекту (економіч(
ного та соціального) при мінімальних витратах; надання
бюджетних коштів організаціям за результатами виконан(
ня плану та з урахуванням ефективності використання ра(
ніше виділених асигнувань. Фінансування може здійснюва(
тися шляхом оплати певних витрат (об'єктів) підприємств і
галузей у цілому, надання дотацій, субсидій, компенсацій.

Державне фінансування інвестиційних процесів протя(
гом 2006—2012 рр. було незначним. Середній показник
фінансування інвестицій за рахунок держави складає 10,1%
загального обсягу. Тенденція зростання фінансування у
2006—2008 рр. була призупинена світовою фінансовою кри(
зою. Зростання обсягів державного фінансування інвестицій
розпочалося із 2009 року: у 2009 році обсяги фінансування
склали 14275,3 млн грн. (7,1%), у 2010 році — 17319,9 (9,2
%), у 2011 році — 27195,9 млн грн. або 10,4% загального об(
сягу [6].

За рахунок коштів державного бюджету у 2006 році було
профінансовано 5,5% загального обсягу, у 2007 році — 5,6%,
у 2008 — 5,0%, у 2009 — 4,4%, у 2010 — 6,3%, у 2011 році —
7,5%, у 2012 році — 6,3% (рис. 2).

За рахунок коштів місцевих бюджетів було здійснено
фінансування 4,3% загального обсягу інвестицій у 2006 році,
у 2007 році — 3,9%, у 2008 — 4,2%, у 2009 — 2,7%, у 2010 —
2,9%, у 2011 році — 2,9%, у 2012 році — 3,2% тобто полови(
на обсягів фінансування із державного бюджету (рис. 2).

Динаміка фінансування державою інвестиційної діяль(
ності має неоднозначний характер: значні фінансові ресур(
си надходять із місцевих бюджетів (половина обсягів
фінансування із державного бюджету). При значному
збільшенні обсягів фінансування із державного бюджету,
обсяги фінансування із місцевих бюджетів значно не
збільшились.

Найнадійнішою формою фінансування інвестицій є са(
мофінансування, тобто використання власних коштів (чис(
того прибутку та амортизаційних відрахувань). Із прибут(
ку формується цільові фонди та фонд нагромадження, що
використовуються на придбання та оновлення основних
засобів, сплату відсотків, фінансування НІОКР та ін. Амор(
тизаційні відрахування — важливе джерело фінансування
інвестицій, що забезпечує розширене відтворення. Само(
фінансування інвестицій запобігає банкрутству та постійній
необхідності позикових коштів, що надає суб'єкту господа(
рювання певні конкуренті переваги.

За рахунок власних коштів підприємств та організацій
в середньому у 2006 — 2012 рр. було профінансовано 57,3%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

  
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 

 

  
 

 

 
 

 
 

Рис. 1.  Джерела фінансування інвестицій
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загального обсягу інвестицій. У 2006 році власні кошти
підприємств та організацій в загальному обсязі фінансуван(
ня інвестицій склали 57,8%, у 2007 — 56,3%, у 2008 — 56,7%,
у 2009 — 63,3%, у 2010 — 55,7%, у 2011 — 54,0%, у 2012 році
— 59,2% (рис. 3).

Розповсюдженою формою фінансування інвестицій є
позикові кошти (інвестиційне банківське кредитування та
іпотека). Інвестиційний банківський кредит може бути на(
даний у формі термінового кредиту, контокорентного кре(
диту, облікового кредиту, факторингу, акцептного креди(
ту. Іпотечне кредитування припускає дотримання основних

умов: предмет іпотеки — нерухо(
ме майно; договір про іпотеку
підлягає обов'язковій державній
реєстрації в Єдиному реєстрі
прав на нерухоме майно [7, с. 22].

У середньому за період
2006—2012 рр. обсяг фінансуван(
ня за рахунок позикових коштів
склав 24,6% загального обсягу. У
2006 році 15,5% інвестицій було
профінансовано за рахунок на(
дання кредитів банками та інших
позик, 4,1% за рахунок іпотечно(
го кредитування, у 2007 році —
16,6% та 9,7%, у 2008 році —
17,3% та 9,1%, у 2009 році —
14,2% та 6,8%, у 2010 році —
13,7% та 13,8%, у 2011 році —
17,9% та 9,4% відповідно (рис. 4).

Велике значення у розвитку інвестиційних процесів
кожної країни відіграють іноземні інвестиції. Згідно із
Законом України "Про режим іноземного інвестування"
№93/96(ВР від 19 березня 1996 року під іноземними інве(
стиціями розуміють: "усі цінності, що вкладаються іно(
земними інвесторами в об'єкти інвестиційної діяльності
відповідно до законодавства України з метою отриман(
ня прибутку чи досягнення соціального ефекту" [8, ст.
1].

Іноземні інвестори мають право здійснювати інвес(
тиції в наступних формах: участь іноземних інвесторів у

підприємствах України; створення під(
приємств, які повністю належать іноземним
інвесторам; придбання діючих підприємств;
придбання рухомого та нерухомого майна (зе(
мельні ділянки, будинки, обладнання, транс(
порт і т. д.) [9].

У середньому обсяг іноземних інвестицій
склав 3,4% загального обсягу фінансування
інвестицій в період 2006—2012 рр. Стабільне
зростання із 2006 по 2009 роки характеризу(
валось значним зростанням обсягів іноземно(
го інвестування, але у 2010 році обсяги скоро(
тились у 2,02 рази. Відновлення іноземного
інвестування у 2011 році (обсяги збільшились
у 1,77 р. у порівнянні із 2010 роком) і склали
7196,1 млн грн., але не досягли рівня 2009 року
(рис. 5).

Існують також інші форми фінансування
інвестицій: лізинг, форфейтинг та випуск

цінних паперів. Під лізингом розуміють довгострокову
оренду на строк від 3 до 20 і більше років машин і устатку(
вання, придбаних орендодавцем для орендатора з метою
їх виробничого використання при збереженні права влас(
ності на них за орендодавцем на весь строк договору [7, с.
23].

Лізинг з'явився на початку 1950(х рр. у США, а з
1960(х рр. — у країнах Західної Європи. Його виникнен(
ня обумовлене потребою в інвестиціях в умовах НТП і
неможливістю їх повного задоволення за рахунок тра(
диційних методів фінансування — використання влас(
них, позикових і інших коштів. Так, у Японії на умовах
лізингу в цей час фінансується до 25% загального обся(
гу інвестицій. На європейському ринку лізингові опе(
рації проводяться вже більш 30 років, і сьогодні їх част(
ка становить 15% загального обсягу інвестицій. У
Російській Федерації лізингові операції стали здійсню(
ватися з 1990 р., а в міру створення нормативної бази
лізинг у нашій країні одержує усе більш широке поши(
рення [7, с. 22—23].

Форфейтинг є формою трансформації комерційного
кредиту в банківський; застосовується він у тому випадку,
коли в покупця немає достатніх коштів для придбання
будь(якої продукції. Кожна зі сторін, що бере участь в
угоді, має свою мету, яка визначається розміром одержу(
ваного доходу, й знаходить висвітлення в контракті, що ук(
ладається. У ньому домовляються про всі умови й зобов'я(
зання сторін.

Емісія цінних паперів (акцій, облігацій, векселів і ін.) —
найважливіший механізм залучення позикових коштів (ка(
піталу), значна частина яких може використовуватися для
інвестування. Цей інструментарій інвестування реалізуєть(
ся на фондовому ринку [7, с. 24].
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Рис. 2. Державне фінансування інвестицій у 2006—2012 рр., млн грн.

Джерело: [6].

108610,2

152279,1

114963,6 127435,4
161277,2

130514,8
89136,3

Рис. 3. Обсяги самофінансування інвестицій
2006—2012 рр., млн грн.
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Рис. 4. Обсяг фінансування інвестицій за рахунок позикових коштів
у 2006—2012 рр., млн грн.

Джерело: [6].
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Рис. 5. Обсяги іноземних інвестицій в економіку України
у 2006—2012 рр., млн грн.

Джерело: [6].
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Рис. 6. Інші джерела фінансування інвестицій
у 2006—2012 рр., млн грн.

Джерело: [6].
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Поряд з акціями для залучення до(
даткових фінансових ресурсів акціонерні
товариства можуть випускати облігації.
Облігація означає "зобов'язання", тобто
зобов'язання перед її власником по вип(
латі певного доходу, установлюваного у
формі відсотків, і погашенню її вартості
після закінчення встановленого строку.
Випуск облігацій здійснюється за рішен(
ням ради директорів (наглядової ради), і
лише в тому випадку, якщо повністю оп(
лачений статутний капітал суспільства
[7, с. 25].

Із 2007 року спостерігається постійне
збільшення обсягів інших джерел фінан(
сування і в середньому вони складають
4,5% загального обсягу фінансування
(рис. 6).

Отже, після аналізу структури дже(
рел фінансування, можна зробити висно(
вок, що найбільша питома вага обсягів
джерел інвестицій припадає на власні
кошти підприємств (самофінансування)
— в середньому за сім років цей показник
склав 57,6% загального обсягу інвестицій,
найменша питома вага припадає на іно(
земне інвестування — 3,4% в середньому
за сім років (табл. 1).

В Україні існує ряд об'єктивних передумов для залучен(
ня інвестицій:

— Україна — один із найбільших ринків в Європі, який
характеризується великим, з точки зору природніх і людсь(
ких ресурсів, потенціалом, що, в свою чергу, значно підви(
щує інтерес до неї з боку світових ТНК, яким для збільшен(
ня своїх капіталів необхідно шукати нові ринки збуту;

— має доступ до стратегічних ринків ЄС (одного з най(
більших світових ринків), Росії (найбільш динамічного світо(
вого ринку) та Середнього Сходу;

— наявність перспективних галузей як гірничодобувна,
сільське господарство, хімічна промисловість та металур(
гія, що є інвестиційно(привабливими та можуть бути вико(
ристані для залучення іноземних коштів [10, 11].

ВИСНОВКИ
Ринкові відносини в інвестиційній діяльності насам(

перед стосуються її джерел: найефективнішою формою
реалізації інвестиційних проектів в умовах ринкової еко(
номіки визначається державна підтримка у якості дер(
жавних гарантій, найнадійнішою формою фінансування
інвестицій є самофінансування, розповсюдженою фор(
мою фінансування інвестицій є позикові кошти. Велике
значення у розвитку інвестиційних процесів кожної краї(
ни відіграють іноземні інвестиції. Існують також інші
форми фінансування інвестицій: лізинг, форфейтинг та
випуск цінних паперів.

Сучасна структура джерел фінансування інвестицій в
Україні має наступний вигляд: найбільша питома вага при(
падає на власні кошти підприємств (в середньому 57,6%),
далі — позикові кошти (в середньому 24,6%), державні кош(
ти (в тому числі кошти місцевих бюджетів) — 9,2%, інші
форми фінансування — 5,6% та іноземне інвестування —
3,4%. Така структура джерел фінансування є не найефек(
тивнішою: слід переглянути політику залучення іноземних
інвестицій, приділити увагу розвитку таких джерел інвес(
тицій, як лізинг, форфейтинг та цінні папери, надати дер(
жавним органам влади обов'язків із фінансування інвести(
ційної діяльності вітчизняних суб'єктів господарської діяль(
ності.
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Таблиця 1. Структура джерел фінансування інвестицій 2006—2012 рр., %

Джерело: [6].


