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ЗМІСТ 

ВСТУП.................................................................................................................. 5 

РОЗДІЛ 1.ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ 

ДІЯЛЬНІСТЮ...........................ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА. 

1.1 Поняття інвестиційної діяльності ........ Ошибка! Закладка не определена. 

1.2 Класифікація інвестицій....................... Ошибка! Закладка не определена. 

1.3 Управління інвестиційною діяльністю Ошибка! Закладка не определена. 

1.4 Правова база інвестиційної діяльності в Україні ...... Ошибка! Закладка не 

определена. 

1.5.Стратегія інвестиційної діяльності в Україні ............ Ошибка! Закладка не 

определена. 

РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ НА 

ПІДПРИЄМСТВІ ВАТ "ГНІДАВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД" .... ОШИБКА! 

ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА. 

2.1 Характеристика економічно-господарського стану ВАТ "Гнідавський цукровий 

завод” .......................................................... Ошибка! Закладка не определена. 

2.2 Управління реальними інвестиціями наОшибка! Закладка не определена. 

ВАТ "Гнідавський цукровий завод" .......... Ошибка! Закладка не определена. 

2.3 Формування портфеля фінансових інвестицій та оцінювання його ризику 

..................................................................... Ошибка! Закладка не определена. 

РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ РІВНЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЕКТУОШИБКА! ЗАКЛАДКА 

НЕ ОПРЕДЕЛЕНА. 

3.1 Оцінювання ефективності управління інвестиційним портфелем. Ошибка! 

Закладка не определена. 

3.2. Розрахунок економічних показників рівня ефективності інвестиційного 

проекту........................................................ Ошибка! Закладка не определена. 

3.3 Економічне обґрунтування доцільності прийняття інвестиційного проекту до 

реалізації ..................................................... Ошибка! Закладка не определена. 
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Вступ 

 

Вихід економіки України з глибокої кризи, нарощування її потенціалу та 

підвищення ефективності виробництва на сучасному етапі неможливі без 

суттєвого оновлення виробничої бази діючих підприємств і розглядаються в 

практиці господарського управління як результат впровадження нової техніки, 

технологій та освоєння інвестицій у двох найбільш ефективних відтворювальних 

формах - технічному переозброєнні та реконструкції. Проте складний та 

здебільшого суперечливий для української економіки процес становлення 

ринкових відносин зумовив необхідність усвідомлення і якісного осмислення 

нових соціально-економічних явищ. 

Впровадження сучасних організаційно-правових форм господарювання, 

надання свободи підприємництву і самостійності у формуванні та використанні 

власних інвестиційних ресурсів, створення правових і економічних умов для 

залучення зовнішнього капіталу, зокрема капіталу іноземних інвесторів, 

виникнення нових фінансових інструментів інвестування і важелів державного 

регулювання кардинально змінили вихідні характеристики та умови здійснення 

інвестиційної діяльності для більшості національних підприємств, значно 

урізноманітнили та відповідно ускладнили організаційно-управлінський механізм 

короткотермінового і довготермінового інвестування. 

У сучасних умовах нестабільної економіки України та гострого дефіциту на 

підприємствах вільних фінансових ресурсів, що можуть бути спрямовані на 

реальне інвестування, критичного значення набули правильні обґрунтування та 

прийняття інвестиційних рішень, що є найбільш відповідальним і складним 

етапом у процесі управління інвестиційною діяльністю підприємств. Помилки в 

цій сфері виправити або хоча б компенсувати надзвичайно важко, практично 

неможливо. Тому від того, наскільки об'єктивно та всебічно проведено таке 



обґрунтування, залежать терміни повернення вкладеного капіталу та темпи 

економічного розвитку підприємства. 

Ринкові зміни в економіці України вимагають чіткого визначення та дієвого 

управління поняттями та категоріями, що стосуються інвестиційних відносин. 

Актуальність даної роботи пояснюється тим, що на сучасному етапі 

економічного розвитку інвестиційна активність індивідуальних інвесторів та 

юридичних осіб передбачає вкладення надлишкових (тимчасово вільних) коштів 

не в один, а у велику кількість інвестиційних об'єктів, генеруючи тим самим певну 

диверсифіковану сукупність їх. 

Розвиток будь-якої держави пов'язаний з динамікою інвестиційних процесів, 

структурним та якісним оновленням виробництва й створенням ринкової 

інфраструктури. Чим інтенсивніше здійснюється інвестування, тим швидше 

проходить відтворювальний процес, тим активніше відбуваються ефективні 

ринкові перетворення. 

Тому будь-які дослідження, пов'язані із сутністю та основними поняттями 

інвестиційного процесу, проблемами формування інвестиційного портфеля, 

вибором форм інвестування та методів управління цими процесами, є, безумовно, 

актуальними. 

Найбільш фундаментальні дослідження в галузі формування та управління 

інвестиційною діяльністю присвятили свої праці: І. Бланк, А. Пересада, Н. 

Титаренко, В. Федоренко, Д. Черваньов та багато інших. 

Об'єктом дослідження є ВАТ "Гнідавський цукровий завод", яке 

розташоване на території міста Луцька. 

Предметом дослідження закономірності, особливості формування та 

управління інвестиційною діяльністю на підприємстві. 

Мета дослідження - розглянути особливості формування та управління 

інвестиційною діяльністю на ВАТ "Гнідавський цукровий завод". 

Згідно з метою дослідження були визначені такі завдання: 



1) вивчити теоретико-методологічні основи інвестиційної діяльності; 

2) розглянути поняття інвестиції та їх класифікацію; 

3) проаналізувати управління інвестиційною діяльністю; 

4) дати оцінку особливостям функціонування ВАТ "Гнідавський цукровий 

завод "; 

5) проаналізувати ефективність управління інвестиційною діяльністю на 

ВАТ "Гнідавський цукровий завод"; 

6) проаналізувати формування портфеля фінансових інвестицій та оцінити 

його ризик. 

Для розв'язування поставлених завдань використано такі методи наукового 

дослідження: діалектичного пізнання, конкретного і абстрактного, логічного та 

історичного, системного і порівняльного аналізу та статистичних порівнянь. 

Наукова новизна: удосконалено рекомендації щодо здійснення 

інвестиційних досліджень, спрямованих на ефективне залучення та використання 

інвестиційних ресурсів; зазначені підходи дозволяють визначити вплив активної та 

змістовної реклами на вибір напряму інвестиційних вкладень та виявляти 

потенційних інвесторів. 

Інформаційною базою кваліфікаційної роботи є нормативно-правові 

документи, статистичні збірники, щорічники, наукові праці вітчизняних та 

зарубіжних вчених. 

Структура роботи. Кваліфікаційна робота складається із вступу, двох 

розділів, висновків, списку використаної літератури, додатків. 

Результати дослідження можуть бути використані в ході подальших 

інвестиційних досліджень на ВАТ "Гнідавський цукровий завод". 



Висновки 

 

У кваліфікаційній роботі ми досліджували одну з актуальних проблем 

сучасності - формування інвестиційного портфелю підприємства та особливості 

управління різними видами інвестицій. Вивчення та аналіз наукових джерел дали 

нам змогу зробити наступні висновки. 

Інвестиції - це вкладення капіталу в об'єкти підприємницької діяльності з 

метою забезпечення його зростання у майбутньому періоді, а інвестиційна 

діяльність - це діяльність, що пов'язана з придбанням і реалізацією необоротних 

активів, а також із здійсненням фінансових інвестицій, які не є складовою 

еквівалентів грошових коштів. 

Здійснення інвестиційної діяльності передбачає відповідне управління цим 

процесом: прийняття рішень щодо забезпечення ресурсами, їх раціонального 

використання, а також техніки та технології виробництва, проблем якості, цін і 

збуту, досягнення запланованого кінцевого фінансового результату. 

У процесі управління інвестиційною діяльністю слід виокремити такі етапи: 

підготовчий; реалізації проекту; експлуатації об'єкта інвестицій. Останній можна 

поділити на етап повернення інвестиційних коштів (повної окупності інвестованих 

коштів) та етап отримання економічного ефекту від реалізації проекту. 

Конкретна структура обраної інвестиційної діяльності втілюється в поняття 

інвестиційного портфеля, тобто спеціально дібраного набору конкретних 

інвестиційних проектів, прийнятих до реалізації. 

Інвестиційний портфель - цілеспрямовано сформована сукупність об'єктів 

реального, інтелектуального та фінансового інвестування, призначена для 

реалізації інвестиційної політики підприємства в майбутньому періоді. 

Управління портфелем потребує зваженого підходу і дає найкращі 

результати завдяки ретельному аналізу потреб інвестора, а також прийнятних для 

включення в портфель інвестиційних інструментів. При формуванні портфеля слід 



зважати на такі умови: необхідний рівень поточного доходу, збереження й приріст 

капіталу, податкові аспекти, ризик тощо. 

Головною метою формування інвестиційного портфеля є забезпечення 

реалізації основних напрямків інвестиційної діяльності підприємства шляхом 

підбору найбільш дохідних і безпечних об'єктів інвестування. 

Більшість інвесторів інвестують зазвичай кілька об'єктів реального або 

фінансового інвестування, формуючи натомість сукупність активів (портфель). 

Цілеспрямований підбір таких об'єктів розглядають як процес формування 

інвестиційного портфеля. 

В сучасних умовах найреальніше сформувати два види портфелів: портфель 

реальних інвестицій та портфель фінансових інвестицій. При цьому можна 

досягнути однієї з трьох альтернативних цілей: одержання високих прибутків, 

забезпечення приросту капіталу та розширення сфери впливу. Дані цілі не можуть 

бути досягнуті одночасно, оскільки в короткостроковому періоді суперечать одна 

одній. Проте всі вони характеризуються необхідністю забезпечення високої 

ліквідності та зниження інвестиційного ризику. 

Проведений аналіз управління інвестиційною діяльністю на ВАТ 

"Гнідавський цукровий завод", дозволив зробити висновки, які можна 

сформулювати в такий спосіб: 

1. Ефективна безліч містить ті портфелі, які, водночас, забезпечують і 

максимальну очікувану прибутковість при фіксованому рівні ризику, і мінімальний 

ризик при заданому рівні очікуваної прибутковості. 

2. Передбачається, що інвестор вибирає оптимальний портфель із портфелів, 

що становлять ефективну безліч. 

3. Диверсифікованість, зазвичай, призводить до зменшення ризику, тому що 

стандартне відхилення портфеля в загальному випадку буде менше, ніж 

середньозважені стандартні відхилення цінних паперів, що входять у портфель. 



4. Відповідно до ринкової моделі загальний ризик цінного папера 

складається з ринкового ризику й власного ризику. 

Проведені нами дослідження дають підстави говорити, що навіть сьогодні 

інвестиційний клімат в Україні є несприятливим, можливості інвесторів щодо 

формування збалансованого високоприбуткового портфеля - обмежені. За такої 

кон'юнктури значного приросту обсягів інвестування очікувати не доводиться. А 

це означає, що вже у найближчі часи українські товаровиробники знову стануть 

перед проблемами неможливості нарощення обсягів виробництва та 

прибутковості діяльності через запізнення з реалізацією ефективних інвестиційних 

програм розвитку. Звичайно, при цьому необхідно не забувати про спекулятивні 

можливості фондового ринку. Адже коли фондовий ринок не пропонує 

прибуткових та надійних цінних паперів, настає час діяти фондовим спекулянтам, 

що, звичайно, привнесе новий перерозподіл прав власності в Україні, але не 

вплине на активізацію процесів її зростання. 

В Україні здебільшого формуються портфельні інвестиції, в результаті чого 

інвестори претендують тільки на чисті доходи від акцій чи облігацій. В умовах, що 

склалися в Україні, такі інвестиції не є привабливими і ефективними, але з їх 

допомогою і чиниться фактично розкрадання і розпродаж державної власності. А 

саме на розв'язання проблем розвитку пріоритетних галузей національної 

економіки мають спрямовуватися інвестиції, а не на їх проїдання, що й має місце в 

Україні. 

До причин, що заважають залученню іноземних інвестицій в економіку 

України, слід віднести необізнаність іноземних інвесторів зі станом і 

перспективами розвитку економіки України, діяльності уряду. 

Не сприяє надходженню іноземних інвестицій в Україну і проблема 

наявності дефіциту державного бюджету включно з дискусіями про його 

масштаби. На заваді інвестиціям - не так недосконалість законодавства, як його 

часті, а ще більше - непередбачувані зміни. Інвестор готовий приймати існуючі 



"правила гри", хоч би якими недосконалими вони були, але постійно 

підлаштовуватися під законодавчі зміни, що інколи суперечать законам, 

іноземним бізнесменам не до снаги. 

Таким чином, об'єктивними умовами розвитку інноваційних процесів в 

Україні є наявність пріоритетних галузей національної економіки та необхідність 

їх фінансової підтримки. Щоб саме ці галузі отримали поштовх до ефективного 

розвитку в інноваційно-інвестиційній політиці, держава повинна різко змінити 

підходи до залучення та використання іноземних інвестицій, а саме: строго 

наслідувати визначені пріоритети у розвитку національної економіки; мати 

розгорнуті плани напрямів та механізму публічного контролю за їх виконанням. 

Створити економічні та правові основи до збільшення необхідних обсягів 

іноземних інвестицій, при цьому орієнтуючись на формування не лише 

портфельних, а й прямих інвестицій, які і є реальними капіталовкладеннями в 

підприємства, галузі, землю чи новітні технологій впровадити персональну 

відповідальність високих урядовців за термінами і напрямами використання 

іноземних інвестицій, а також широке інформування про це громадськість. 
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