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1) задачи совершенствования механизмов макроэкономичес-
кой стабилизации и возможные направления перехода от стаби-
лизации на основе валютного курса, на стабилизацию с исполь-
зованием рыночных механизмов формирования курса националь-
ной валюты;

2) задачи формирования инновационно-инвестиционной мо-
дели роста экономики и согласования основных направлений ре-
ализации макроэкономической политики (согласование политики
бюджетных расходов и налоговой политики, с целью достижения
структурной сбалансированности государственного бюджета; де-
нежно-кредитной, валютной политики и политики бюджетных
расходов, с целью достижения благоприятных структурных сдви-
гов в экономике).
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ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ В УМОВАХ ІНФЛЯЦІЇ

Інвестування вважається важливим аспектом з позиції довго-
строкової перспективи діяльності підприємства.
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Оновлення існуючої матеріально-технічної бази, нарощення
обсягів виробничої діяльності та освоєння нових видів діяльності
являється причинами необхідності інвестицій.

Портфель інвестиційних проектів формується підприємством,
яке реалізує і може здійснювати в певну міру настання умов і пе-
реваг, а саме економічна ефективність, доцільність, кон’юнк-
тура ринку, наявність доступних джерел фінансування і незапла-
новані доходи. Закон України «Про інвестиційну діяльність» ре-
гулює загальні правові, економічні та соціальні умови інвести-
ційної діяльності [1]. Інвестиційною діяльністю є сукупність
практичних дій громадян, юридичних осіб і держави, щодо реалі-
зації інвестицій.

Інфляція впливає на ефективність інвестицій для реалізації ін-
вестиційного проекту. Так як інфляційні процеси дуже сильно
впливають на фінансову ефективність здійснення інвестиційного
проекту.

Аналіз і прогнозування впливу інфляції на ефективність інвес-
тицій пов’язане в першу чергу з такими процесами:

— співвідношення інфляції та обмінного курсу національної
грошової одиниці;

— динаміка процентних ставок на фінансовому ринку;
— зміна рівня споживчих цін.
Врахування інфляції дуже важливе для власників фінансових

ресурсів, а саме кредиторів, інвесторів, банкірів. Так як їхній кіль-
кісний інтерес виражається в процентній ставці, яка перевищує
реальну процентну ставку, на величину, більшу за темп інфляції.

Інфляційні процеси, які особливо потребують необхідності
враховувати інфляцію у фінансово-інвестиційних розрахунках, а
саме вплив інфляції при обчисленні майбутньої вартості кредиту
чи депозиту і визначенні реальної процентної ставки. Взаємо-
зв’язок інфляції і процентних ставок має велике значення на рин-
ку капіталів, де укладають угоди позикодавці (кредитори) і пози-
чальники, в яких вказуються фіксовані суми платежів у гривнях.
Реальна процентна ставка залежить від рівня інфляції впродовж
всього терміну депозиту чи кредиту. Позичальник і кредитор при
укладанні угоди, виходять зі своїх власних прогнозів і сподівань
стосовно рівня інфляції. Ці сподівання та прогнози можуть бути
близькими, або помилковими до фактичних економічних реалій. І
в такому випадку одна сторона виграє, а інша втрачає.

Вибір процентної ставки для дисконтування, здійснюючи орі-
єнтир на існуючий або очікуваний рівень позичкового відсотку,
банківських операцій, дохідність цінних паперів, а також враху-
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вання можливих втрат внаслідок інфляції. Щоб уникнути можли-
вих втрат від інфляційного знецінення грошей пропонується вве-
дення поправки до рівня процентної ставки. Вона характеризує
дохідність безризикових вкладень, наприклад, вкладення в коро-
ткострокові державні цінні папери.

Отже, ризик є важливим елементом для прийняття інвестицій-
них рішень.
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ІНВЕСТИЦІЇ В ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ
В УМОВАХ ЗРОСТАННЯ РОЛІ АЛЬТЕРНАТИВНИХ

ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ
Світовий досвід свідчить про те, що однією із головних опор

економічного розвитку держави є ефективна державна політика в
інвестиційній сфері. Саме тому питання інвестиційної привабли-
вості енергетичної сфери в умовах зростання ролі альтернатив-
них джерел енергії набуло неабиякого значення, адже зважаючи
на те, що українська економіка одна з найбільш енергомістких у
світі, про необхідність економії енергоресурсів переконувати не
варто.

Підвищення енергоефективності одна з багатьох передумов
забезпечення стійкості реального зростання економіки та поси-
лення її конкурентних позицій. Економіка України вимагає впро-
вадження досягнень науково-технічного прогресу, дієвих механіз-
мів інвестування, масштабних технологічних змін і державних
програм, які були б спрямовані на конкретні кінцеві результати.
Але міністерства та інші органи виконавчої влади не мають фі-
нансових можливостей для інноваційної трансформації наявної
економічної системи. Проте проблеми не обмежуються недостат-
нім фінансуванням [1, c.46].


