9.3 Інвестиції та планування капітальних вкладень на
підприємствах автомобільного транспорту
Термін «інвестиції» походить від латинського слова «invest», що
означає «вкладати».
За фінансовим визначенням інвестиції – це всі види активів
(коштів), що вкладаються в господарчу діяльність з метою отримання
доходу.
Економічне визначення інвестицій можна сформулювати таким
чином: інвестиції – це видатки на створення, розширення,
реконструкцію та технічне переозброєння основного капіталу, а
також на пов’язані з цим зміни оборотного капіталу, оскільки зміни в
товарно-матеріальних запасах здебільшого залежать від руху видатків
на основний капітал.
Визначення інвестицій дається в Законі України «Про
оподаткування прибутку підприємств».
Інвестиція – це господарська операція, яка передбачає
придбання основних фондів, нематеріальних активів, корпоративних
прав та цінних паперів в обмін на кошти або майно.
Загальні правові, економічні та соціальні умови інвестиційної
діяльності на території України визначає Закон України «Про
інвестиційну діяльність».
У цьому законі інвестиції визначаються як сукупність усіх видів
майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об’єкти
підприємницької діяльності, в результаті якої створюється прибуток
(дохід) або досягається соціальний ефект.
Інвестиційна діяльність – це сукупність практичних дій
інвесторів та учасників щодо здійснення інвестицій для одержання
доходу чи прибутку.
Суб’єктами (інвесторами і учасниками) інвестиційної діяльності
можуть бути громадяни і юридичні особи України та іноземних країн,
а також держави.
Інвестори – це суб’єкти інвестиційної діяльності, які приймають
рішення про вкладення власних, позичкових і залучених майнових та
інтелектуальних цінностей в об’єкти інвестування.
Капітальні вкладення – це періодично здійснюванні
довгострокові витрати капіталу на відтворення основних фондів і
об’єктів соціальної інфраструктури підприємства.
Розрізняють валові та чисті капітальні вкладення.
Валові капітальні вкладення – це загальна сума витрат капіталу
на просте і розширене відтворення основних фондів та об’єктів

соціальної інфраструктури підприємства.
Чисті капітальні вкладення – це витрати капіталу лише на
розширене відтворення основних фондів; вони визначаються як
різниця між валовими капіталовкладеннями та сумою амортизаційних
відрахувань.
Капітальні вкладення – це кошти, що направляються на
розширене відтворення основних фондів та об’єктів соціальної
інфраструктури підприємства. В той же час, капітальні вкладення
являють собою грошове вираження інвестицій, що спрямовані на
відтворення основних і оборотних фондів. Вони складаються із
витрат на реконструкцію, розширення, технічне переоснащення
діючих та спорудження нових підприємств, заміни основних фондів,
що вибули, новими.
Поняття «капітальні вкладення» трактується вужче, ніж
«інвестиції». Відповідно до зі своєї назви капітальні вкладення
являють собою вкладення тільки в основний капітал, тоді як
вкладення в інші види економічних ресурсів, такі як інформаційні
ресурси, цінні папери, духовний потенціал, матеріальні запаси,
іменувати капітальними вкладеннями не прийнято або це робиться із
застереженнями.
Планування капітальних вкладень на підприємствах включає два
етапи: обчислення необхідного обсягу виробничих інвестицій на
розрахунковий період; визначення джерел фінансування капіталу.
Прямі капітальні вкладення складаються з елементів витрат: на
створення основних фондів; проектно-пошукові і підготовчі роботи;
відшкодування збитку, викликаного ліквідацією основних фондів;
геолого-пошукові і розвідницькі роботи, пов’язані із зміною
геологічних умов.
Питомі капітальні вкладення – це витрати, що припадають на
одиницю виробничої потужності, площі або обсягу будинків,
протяжності споруд. Показник питомих капітальних вкладень (К у)
визначається за формулою
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Кв – капітальні вкладення в грошовому виразі;
ВП – виробнича потужність підприємства.

Питомі капітальні вкладення затверджуються у вигляді
нормативів у галузевому розтині. Затверджені нормативи є базою для

попереднього визначення економічної ефективності будівництва
об’єктів, його вартості. Це укрупнений показник, що широко
застосовується на передплановій і передпроектній стадіях розподілу
капітальних вкладень. По економічному утриманню нормативи
питомих капітальних вкладень – це один із найважливіших
показників ефективності капітальних вкладень.
Питомі капітальні вкладення охоплюють витрати на нове
будівництво, реконструкцію, розширення і технічне переозброєння
діючих промислових, сільськогосподарських, транспортних, торгових
і інших підприємств, а також житлове, комунальне і культурнопобутове будівництво. У їх склад також включаються витрати на
будівельні роботи, монтаж конструкцій, устаткування; бурові роботи
з експлуатаційного і розвідницького буріння нафтових і газових
свердловин; на устаткування, що потребує і не потребує монтажу,
придбання виробничого інструменту і господарського інвентарю, що
зараховуються в основні фонди; проектно-пошукові та інші
капітальні роботи.
Капітальні вкладення на підприємствах автомобільного
транспорту включають витрати на: придбання рухомого складу,
машин, устаткування, потокових ліній і установок; придбання
допоміжних механізмів, споруд; доставку і монтаж обладнання;
будівництво та реконструкцію будівель і споруд, необхідних для
успішного впровадження запланованого заходу; проектування
впроваджуваного заходу.

