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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
З огляду на вади розвитку національної економіки

та недостатність прогресивних тенденцій, особливо за
останні роки, актуальним залишається питання дослід(
ження інвестиційних процесів у сучасних умовах. Без
прогресивного розвитку інвестицій в основний капітал,
без збільшення темпів зростання і розвитку навряд чи
варто очікувати кардинальних поліпшень у механізмах
взаємодії економіки та її інвестиційних складових. Все
це пояснює необхідність дослідження сутності та еко(
номічної природи таких категорій, як інвестиції й інвес(
тиційний процес.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Теоретичні та практичні аспекти інвестування знай(
шли висвітлення у наукових працях вітчизняних вчених(
економістів: І.О. Бланка, М.П. Денисенка, М.І. Крупки,
Т.В. Майорової, Л.А. Пересади, С.К. Реверчука, Н.О. Та(
таренка, та зарубіжних — Л.Дж. Гітмана, М.Д. Джонка,
О.В. Мертенса, Д. Норкотта, Е. Хелферта, Р. Холта, С.
Баренса, У. Шарпа та інших.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження сутності і економічної

природи інвестицій та інвестиційного процесу.
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У статті розглядається сутність і економічна природа таких категорій, як інвестиції й інвести�

ційний процес. Досліджуються місце й роль суб'єктів інвестиційного процесу, серед яких дер�

жава, населення, підприємства, банки, іноземні інвестори, в інвестиційній системі країни й

регіону.

In article the essence and an economic nature of such categories as investments and investment

process is considered. The place and a role of subjects of investment process, among which state,

the population, the enterprises, banks, foreign investors, in investment system of the country and

region are investigated.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Термін "інвестиції" походить від латинського слова
"invest", що означає "вкладати". У ширшому трактуванні
інвестиції є вкладенням капіталу з метою наступного
його збільшення.

Одним з найпоширеніших визначень є таке: це вкла(
дення капіталу у всіх його формах у різні об'єкти (інстру(
менти) його господарської діяльності з метою одержан(
ня прибутку, а також досягнення іншого економічного
чи позаекономічного ефекту, здійснення якого базуєть(
ся на ринкових принципах і пов'язане з факторами часу,
ризику і ліквідності.

Найбільш повним є визначення інвестицій, подане у
Закон України "Про інвестиційну діяльність", ст. 1.
Згідно з українським законодавством, інвестиції — це
усі види майнових і інтелектуальних цінностей, що вкла(
даються в об'єкти підприємницької й інших видів діяль(
ності, в результаті якої створюється прибуток або до(
сягається соціальний ефект. Детальніше розглянута
сутність процесу вкладення інвестицій у Законі України
"Про оподатковування підприємств" (ст. 1.28): "Інвес(
тиція — господарська операція, що передбачає прид(
бання основних фондів, нематеріальних активів, корпо(
ративних прав і цінних паперів в обмін на засоби або
майно".
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Інвестиції — відносно новий для нашої економіки
термін. У рамках централізованої планової системи ви(
користовувалося поняття "валові капітальні вкладення",
під якими розумілися всі витрати на відтворення основ(
них фондів, включаючи витрати на їхній ремонт. Інвес(
тиції більш широке поняття. Воно охоплює і так звані
реальні інвестиції, близькі за змістом до терміну "капі(
тальні вкладення", і "фінансові" (портфельні) інвестиції,
тобто вкладення в акції, облігації, інші цінні папери, по(
в'язані безпосередньо з титулом власника, що дають

право на одержання доходів від власності. Фінансові
інвестиції можуть стати як додатковим джерелом капі(
тальних вкладень, так і предметом біржової гри на рин(
ку цінних паперів. Але частина портфельних інвестицій,
вкладення в акції підприємств різних галузей матеріаль(
ного виробництва по своїй природі нічим не відрізня(
ються від прямих інвестицій у виробництво.

Дослідження в галузі інвестиційної діяльності надали
нам можливість розробити класифікацію інвестицій, які
здійснюються за головними видами діяльності (рис. 1).

Рис.1. Класифікаціі інвестицій за видами діяльності

Рис. 2. Інвестиційне середовище
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Інвестиції як економічна категорія виконують ряд
найважливіших функцій (здійснення політики розшире(
ного відтворення; прискорення науково(технічного про(
гресу; структурної перебудови суспільного виробницт(
ва і збалансованого розвитку всіх галузей народного
господарства), без яких неможливий нормальний роз(
виток економіки будь(якої держави.

У макроекономічному масштабі теперішній добро(
бут зумовлений в значній мірі минулими інвестиціями, а
сучасні інвестиції, в свою чергу, закладають основи май(
бутнього зростання продуктивності праці і більш висо(
кого рівня добробуту.

Системне вивчення інвестиційного процесу дозво(
ляє визначити його сутність як складну економічну ка(
тегорію, розглянути його особливості і специфіку на різ(
них рівнях реалізації. При цьому його необхідно розг(
лядати в динаміці між суб'єктами інвестування, які од(
ночасно зацікавлені в досягненні певних цілей.

До основних суб'єктів інвестиційного процесу в на(
ціональній економіці відносяться: держава, населення
підприємства, банки та інші фінансові інститути, іноземні
інвестори.

Головна мета інвестиційного процесу — це вкладен(
ня капіталу в найбільш привабливі об'єкти з метою одер(
жання максимального прибутку або досягнення соціаль(
ного або іншого корисного для інвестора ефекту.

 Незважаючи на важливість, фінансовий бік інвес(
тиційного процесу — це нехай і істотна, але все ж таки
лише частина цього економічного явища і пов'язаних з
його здійсненням проблем.

Тому сьогодні багатьом дослідникам інвестиційний
процес представляється у вигляді нерозривної єдності
функціонування фінансових, трудових, матеріально(
технічних і інноваційних ресурсів.

Інвестиційний процес має всі ознаки системи:
— у ньому завжди є присутнім суб'єкт (інвестор);
— об'єкт (об'єкт інвестицій);
— зв'язок між ними (інвестування з метою одержан(

ня інвестиційного доходу);
— середовище, у якому вони існують (інвестиційне

середовище).
При цьому зв'язок виступає системотворчим фак(

тором, оскільки поєднує всі інші елементи в єдине ціле.
Системний підхід дозволяє вичерпно описати

сутність інвестиційного процесу і дати ключ до розумі(
ння сутності управління інвестиціями.

Виходячи із зазначених вище припущень, інвести(
ційний процес — це об'єкт інституціонального впливу
з боку держави, спрямованого на залучення інвестиц(
ійних ресурсів з метою одержання інвесторами при(
бутку або досягнення іншого корисного ефекту, а та(
кож реалізацію державних інтересів щодо забезпечен(
ня стійкого економічного зростання і раціональних
структурних пропорцій національного господарства
(рис. 2).

Це визначення дозволяє розширити розуміння сут(
ності управління інвестиційними ресурсами, припускає
врахування інституціонального впливу держави на да(
ний процес за допомогою реалізації певних функцій і
використання регулюючих властивостей, що існують на
конкретному етапі розвитку економічної системи фор(
мальних і неформальних інститутів.

ВИСНОВКИ
Отже, процес інвестування відіграє важливу роль в

економіці будь(якої країни. Інвестування в значній мірі
визначає економічний ріст держави, зайнятість населен(
ня й становить істотний елемент бази, на якій грунтуєть(
ся економічний розвиток суспільства. Тому проблема,
пов'язана з ефективним здійсненням інвестування, зас(
луговує на серйозну увагу.
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