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ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПРОЕКТ ЯК НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА 
ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЦИКЛУ  

 
Для забезпечення постійного розвитку економіки України виникає 

необхідність у залученні додаткових джерел фінансування, які можуть бути 
отримані шляхом залучення інвестицій. Інвестиції є основою сучасного розвитку 
економіки країни та необхідною умовою її зростання в майбутньому. Саме тому 
дослідження проблем оцінки інвестиційного процесу є актуальним на даний 
момент часу і потребує постійного моніторингу. 

Як і багато явищ в природі та економіці, інвестиційний процес розвивається 
за певним порядком, який називається інвестиційним циклом. Це можна пояснити 
тим, що сам процес інвестування не є безкінечним явищем, тому має свій початок і 
свій завершальний етап, що, в свою чергу, переходить в інший інвестиційний 
процес. 

Як правило, під інвестиційним циклом розуміють систему дій та процесів, які 
відбуваються від моменту прийняття рішення про інвестування до самої заключної 
стадії інвестиційного проекту. 

Перед прийняттям рішення про інвестування потенційний інвестор має 
врахувати всі можливі ризики, провести планування і проектування та інші операції з 
метою виходу інвестиційного проекту на бажаний показник прибутковості. 

Як в українській, так і зарубіжній фаховій літературі здебільшого 
виокремлюють чотири основні періоди інвестиційного циклу: 

1) передінвестиційна фаза – етап, протягом якого готується інвестиційний 
проект, проводяться дослідні роботи, плануються можливі ризики та економічні 
вигоди, які можуть виникнути в процесі провадження даного проекту; 

2) інвестиційна фаза – включає етап, протягом якого інвестор фінансує 
проект, несе витрати на реалізацію даного проекту; 

3) експлуатаційна фаза – етап, протягом якого інвестиційний проект 
приносить свій ефект та починається покриття витрат та отримання прибутку; 

4) ліквідаційна фаза – етап закінчення інвестиційного проекту, коли він 
виконав поставлені цілі або вичерпав закладені в ньому можливості [1; 2]. 

Як бачимо, основу інвестиційного циклу складає інвестиційний проект, який 
є досить багатофункціональним явищем. 

З цього приводу Б.М. Щукін зазначає, що інвестиційний проект слід 
розглядати у двох аспектах: як документ і як конкретні дії інвестора щодо 
реалізації своїх інвестиційних намірів. Згідно з першим аспектом інвестиційний 
проект – це спеціально підготовлена документація з максимально повним описом і 
обґрунтуванням усіх особливостей майбутнього інвестування. У такому розумінні 
проект є документованим інвестиційним планом. Щодо другого аспекту, 
інвестиційний проект – це комплекс заходів, які здійснює інвестор з метою 
реалізації свого плану нарощування капіталу. Дії інвестора мають бути 
оптимальними для досягнення поставлених цілей при обмеженні часових, 
фінансових і матеріальних ресурсів. Двохаспектне визначення інвестиційного 
проекту дає можливість точніше й повніше окреслити питання його розробки та 
експертизи [4, с. 9]. 



Загалом, вважаємо, що інвестиційним проектом є програма заходів, 
пов’язаних зі здійсненням капітальних вкладень з метою їхнього наступного 
відшкодування й одержання прибутку і тому є невід’ємною складовою в процесі 
провадження передінвестиційної фази, так як він містить всю необхідну 
інформацію про об’єкт інвестування та економічну доцільність самого процесу 
інвестування за участю цього об’єкта. 

Будь-який інвестиційний проект на передінвестиційній фазі інвестиційного 
циклу включає наступні стадії підготовки:  

 формування ідеї проекту;  

 перевірка імовірності виконання іде;  

 складання завдання на розробку проект;  

 розробка бізнес-план;  

 вибір розташування об’єкт;  

 пошук чи виділення інвестицій;  

 тендер на проектування;  

 укладання договору на розробку технічної документації;  

 розробка та ухвалення проектно-кошторисної документації;  

 виділення землі під будівництво;  

 отримання дозволу на будівництво;  

 проведення тендерів на будівництво;  

 розробка робочої документації;  

 укладання підрядного договору та інші [3]. 
Цикл інвестиційного проекту відображає розвиток проекту від моменту 

зародження ідей створення проекту до моменту його закінчення за певний 
проміжок часу, проходить ряд логічно пов`язаних операцій (фаз), призначених для 
досягнення заданого результату в межах проекту. 

На основі викладеного вище можна зробити висновки, що інвестиційний 
проект є невід’ємною ланкою інвестиційного циклу, так як без якісно 
складеного інвестиційного проекту сам процес інвестування може бути зовсім 
неефективним і не принести жодної економічної вигоди чи навіть навпаки бути 
збитковим. 
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