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Мета статті полягає у вдосконаленні основних економічних понять, пов'язаних з інвестицій�

ною діяльністю. В сучасних умовах розвитку та реформування економіки інвестиції дістають

дедалі ширше трактування, адже включають в себе нові, раніше не освоєні ресурси та інно�

ваційні процеси. Це пов'язане, насамперед, з прискоренням розвитку та стрімким впровад�

женням науково�технічного прогресу у всіх сферах — від виробництва до людського капіталу.

Також інвестиції є одним з чинників, що сприяють ефективному відновленню функціонування

економіки в кризові періоди, що на сьогодні є актуальним питанням, зважаючи на нестабільну

політичну та економічну ситуацію в державі. Однією з найважливіших цілей щодо ефективності

соціально�економічного розвитку регіону та країни загалом є активізація інвестиційних про�

цесів, яка неможлива без чіткого уявлення теоретичних аспектів, пов'язаних зі сферою інвес�

тування. Проте сам термін "інвестиції" у сучасній науковій літературі у всій своїй повноті ще не

висвітлено та потребує подальшого вдосконалення. У статті розглянуто різні підходи щодо виз�

начення теорії інвестицій. На основі проведення теоретичного аналізу основних понять, що

пов'язані зі сферою інвестування таких, як "інвестиції", "інвестиційна діяльність", "інвестицій�

ний процес", виокремлено основні авторські відмінності та особливості у їх трактуванні. Розк�

рито науково�теоретичні основи здійснення інвестиційної діяльності. Систематизовано визна�

чення терміну "інвестиції" різними авторами, що раніше досліджували цю економічну катего�

рію. На основі цих узагальнень надано авторське визначення понять "інвестиції" та "інвести�

ційна діяльність". Для вирішення поставлених завдань у статті використано такі методи науко�

вих досліджень: аналіз та синтез, порівняння, системний підхід, систематизація та узагаль�

нення. Теоретичну та методологічну основу даного наукового дослідження складають еко�

номічні праці вітчизняних та закордонних авторів на тему інвестування. Основним завданням

для подальших досліджень у сфері інвестування є поглиблене визначення теоретичних та ме�

тодичних аспектів у відповідності до сучасних економічних умов.

The aim of this study is to improve basic economic concepts related to investment activities.

Investments have increasingly wide interpretation in modern conditions of economic development

and reforming the national economy, as include new, previously undeveloped resources and

innovative processes. It is associated with accelerated development and rapid introduction of

scientific and technological progress in all areas — from manufacturing to human resources. Also

investment is one of the main factors that contribute to effective recovery of the economy in times of

crisis, which is now a pressing issue, considering the unstable politic and economic situation in the

country. Activization of investment processes is one of the major goals towards efficiency of social
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Процес реформування економіки неможливий без

постійного розширення та відтворення виробничих по)

тужностей суб'єктів господарювання, тобто ефективно)

го здійснення інвестиційної діяльності незалежно від

того, чи це відбувається на рівні окремого регіону або

ж цілої країни, адже ці процеси взаємопов'язані. В краї)

нах з високим економічним розвитком процес інвесту)

вання займає одну з найважливіших місць у стратегіч)

ному планування розвитку держави.

Проте, не зважаючи на це, досі немає єдиного, уні)

версального трактування терміну, яке б відображало всі

аспекти діяльності, що пов'язана з інвестуванням, та

включало б у себе певні нюанси у зв'язку з відмінностя)

ми, що зустрічаються в залежності від типу інвестова)

них ресурсів або ж у залежності від певної галузі, куди

ці ресурси направлені.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Теоретичні аспекти, пов'язані зі сферою інвестицій,

досліджувало багато науковців всередині та за межами

нашої держави. Вагомий внесок у розвиток економіч)

ної науки відносно питань інвестування зробили такі

вчені, як І. Бланк, І. Шарп, С. Фішер, Р. Дорнбуш, В. Фе)

доренко, А. Пересада, Н. Ігошин, Л. Борщ, Л. Сорока,

Т. Теплова та інші.

МЕТА СТАТТІ (ПОСТАНОВКА
ЗАВДАННЯ)

Метою статті є удосконалення визначень окремих

термінів, що пов'язані з економічною категорією "інве)

and economic development of the region and the country in general. It can not be done without a

clear understanding of the theoretical aspects related to the field of investment. However, the term

"investment" in the contemporary scientific literature has not highlighted enough and needs further

improvement. Different approaches to the definition of investment theory are considered in the

article. Based on the theoretical analysis of the basic concepts related to the field of investment,

such as "investment", "investment activity", "investment process", main differences and peculiarities

in its interpretation have been determined. Scientific and theoretical basis of investment activity

have been analyzed. The definition of "investment" by different authors that previously studied this

economic category has been systematized. Based on generalization of these terms, own definitions

of "investment" and "investment activities" have been formulated. The following general scientific

methods have been used: analysis and synthesis, comparison, system approach, systematization

and generalization. The main economic works of national and foreign authors on investment formed

the theoretical and methodological basis of this research. Further definition of theoretical and

methodological aspects according to current economic conditions is the main objective for future

research in the field of investment.

Ключові слова: інвестиції, інвестиційна діяльність, інвестиційний процес, капітальні вкладення, прибу�
ток, соціально�економічний розвиток.

Key words: investment, investment activity, investment process, capital investments, income, social and economic
development.

стування", та систематизація поняття "інвестиції" на ос)

нові досліджень економічних праць вітчизняних та за)

рубіжних науковців.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
На сьогодні не існує однозначного терміну для ви)

значення інвестицій та пов'язаних з ними термінів —

інвестиційної діяльності, інвестиційного процесу тощо.

Чимало авторів, що досліджують дані питання, вклада)

ють в них свій зміст відповідно до контексту, в якому

розглядають ці поняття.

Для того, аби сформувати свою думку щодо цієї

економічної категорії, всебічно розглянемо основний

термін, що використовується для характеристики діяль)

ності у сфері інвестування, а саме — "інвестиції".

Існують певні розбіжності в тлумаченні самого ви)

значення "інвестиції", адже воно є досить широким і

всеохоплюючим. Поняття "інвестиції" походить від ла)

тинського слова "investire" — що означає "одягати,

оточувати", або вкладати певні цінності в об'єкти

підприємницької діяльності. Дехто вважає, що сюди

входять лише капіталовкладення, та це поняття є зас)

тарілим, адже в сучасному світі, особливо беручи до

уваги досвід США та країн Європейського Союзу, інве)

стиціями вважаються радше фінансові вкладення

(придбання цінних паперів, інновацій, інтелектуальної

власності). Та не завжди такі вкладення є інвестиція)

ми, наприклад, купівля цінних паперів, земельної ділян)

ки або інші так звані споживчі інвестиції, є радше транс)

фертними операціями, в результаті яких змінюється

власник, а не відбувається реальний приріст капіталу

[4].
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Щодо радянського періоду економіки, то на той

період сам термін "інвестиції" в словниках та довідни)

ках не досить поширений, натомість переважає поняття

"капітальні вкладення", що визначаються як фінансові

засоби, призначені для простого або розширеного

відтворення основних фондів у виробничій та невироб)

ничій сферах [11, с. 100]. Натомість, Академічний тлу)

мачний словник (1970—1980 рр.) визначає термін "інве)

стиції" досить вузько, лише як вкладений капітал [3].

Словник іншомовних слів О.С. Мельничука [16] теж

визначає інвестиції не досить коректно, як "довгостро)

кове вкладення капіталу (коштів) у різні галузі еконо)

міки, переважно за межами країни", без зазначення

мети такої діяльності.

Дещо повніше зміст інвестицій розкрито в Еко)

номічній енциклопедії [7] — "це довгострокові вкладен)

ня капіталу у власній країні або за кордоном у підприє)

мства різних галузей, соціально)економічні програми,

підприємницькі та інноваційні проекти, що дають відда)

чу через певний строк після вкладення".

Вивчаючи інвестиції як економічну категорію звер)

німось, насамперед, до основних законодавчих актів,

що визначають та регулюють інвестиційну діяльність на

території України.

Закон України "Про інвестиційну діяльність" [1] дає

таке визначення інвестицій: "Інвестиції — це види май)

нових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в

об'єкти підприємницької та інших видів діяльності, в ре)

зультаті якої створюється прибуток (дохід) та (або) до)

сягається соціальний ефект.

Такими цінностями можуть бути:

— грошові кошти, цільові банківські вклади, паї,

акції та інші цінні папери;

— рухоме та нерухоме майно (будівлі, споруди,

устаткування та інші матеріальні цінності);

— майнові права, які випливають з авторського пра)

ва, досвід та інші інтелектуальні цінності;

— сукупність технічних, технологічних, комерційних

та інших знань, що оформлені у вигляді технічної доку)

ментації, навичок та виробничого досвіду, необхідних

для організації того чи іншого виду виробництва, але не

запатентованих (ноу)хау);

— права користування природними ресурсами —

землею, водою, будівлями, спорудами, обладнанням,

та інші майнові права.

Інвестиції у відтворення основних фондів та на

приріст матеріально)виробничих запасів здійснюються

у формі капітальних вкладень" [1].

У Законі України "Про оподаткування прибутку

підприємства" [2] термін інвестиції подається дещо

спрощено, а саме як "господарські операції, що пе)

редбачають придбання основних фондів нематері)

альних активів, корпоративних прав та цінних па)

перів в обмін на кошти або майно". Це також до)

сить вузьке трактування, адже в цьому визначенні

не зазначені головні цілі, заради яких і здійснюють)

ся ці операції, та не повністю розкрито об'єкти інве)

стування.

Економічна категорія "інвестицій" знаходить своє

відображення у працях багатьох закордонних еко)

Таблиця 1. Основні тлумачення терміну "інвестиції"
вітчизняними та закордонними науковцями
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номістів. Основні визначення терміну "інвестиції" ви)

кладено в таблиці 1.

На основі проведеного наукового дослідження мо)

жемо зазначити, що основною відмінністю є те, що інве)

стиції самі по собі — це ресурс, а процеси та стадії, що

інвестиції проходять від моменту їх вкладення і до отри)

мання певного результату, це все)таки інвестиційний

процес.

Як бачимо з таблиці 1, одні автори визначають інве)

стиції лише як вкладення з метою отримання прибутку,

інші вбачають в інвестиційній діяльності можливість для

розвитку підприємництва, окремої галузі економіки, а

також певні соціальні ефекти.

Така багатоваріантність трактовок означає лише те,

що інвестиції є важливою складовою у творенні еконо)

міки на мікро) та макрорівнях. На основі цих дослід)

жень, можемо визначити головні ознаки інвестицій:

— очікуваний дохід;

— цілеспрямованість інвестиційних вкладів;

— варіативність інвестиційних ресурсів;

— створення нових суб'єктів господарювання або

розширення, оновлення вже існуючих;

— ризиковість;

— визначений період інвестування;

— соціальні ефекти.

Інвестиції включають в себе як цикл створення

певної продукції, так і його елементи, як наприклад,

наукові дослідження, проектні роботи, інженерно)

конструкторську діяльність, саме виробництво, його

розширення або реконструкцію, утилізаційну

діяльність.

Проте не слід ототожнювати поняття "інвестиції" та

"капітальні вкладення". Останні являють собою лише

вкладення у відтворення основних фондів підприємства

— у споруди, устаткування, транспортні засоби тощо.

Інвестиції можуть бути спрямовані також на збільшен)

ня обігових коштів підприємства та придбання немате)

ріальних активів. Можемо зазначити, що капітальні

вкладення — це і є частина інвестицій.

Існують також певні розбіжності у тлумаченні

термінів "капітальні вкладення" та "капітальні інвес)

тиції". Якщо звернутися до економічного словника

[7], то можемо побачити, що дані терміни є синоніма)

ми, а отже, не відрізняються за своїм економічним

змістом.

Як і в будь)якій системі, в процесі інвестування існує

об'єкт, суб'єкт, мета та середовище, в якому вони фун)

кціонують. Об'єктом виступає підприємство або галузь,

куди залучаються інвестиції (основні та оборотні кош)

ти, інтелектуальні цінності, інновації, цінні папери), су)

б'єктом — інвестор (державні органи влади, фізична

або юридична особа України та інших держав, що вкла)

дає кошти в об'єкт інвестування, підприємства, державні

та міжнародні організації).

Щодо джерел фінансування інвестиційних проектів

регіону, то їх можна розділити на дві групи — бюджетні

(кошти державних та місцевих бюджетів) та небюджетні

(кредити, позики, внутрішні та іноземні інвестиції).

Згідно з ЗУ "Про інвестиційну діяльність" [1], інвес)

тором вважається суб'єкт інвестиційної діяльності, що

приймає рішення про вкладення власних, позичкових

або залучених майнових та інтелектуальних цінностей

у об'єкти інвестування. Інвестор може виступати в ролі

вкладника, кредитора, покупця та виконувати функції

будь)якого учасника інвестиційної діяльності. Метою

інвестиційної діяльності, зазвичай, вважається отриман)

ня прибутку або вирішення певних соціальних проблем.

Якщо питання прибутку актуальне для всіх суб'єктів інве)

стування, враховуючи особисті інтереси інвесторів, то

досягнення соціального ефекту, в першу чергу, це зав)

дання держави або місцевих законодавчих органів,

адже в результаті цей ефект поширюється на велику

кількість людей, які до цього процесу не мають відно)

шення. Мають місце так звані позитивні екстерналії, або

побічні ефекти, коли певні вигоди випадають на долю

третьої сторони, яка прямо не бере участь в економіч)

ному процесі.

На основі проведених досліджень можемо сформу)

лювати власне визначення терміну "інвестиційна діяль)

ність" — це сукупність процесів економічного, фінан)

сового, юридичного характеру за участю суб'єктів інве)

стування у системі вкладень з метою отримання прибут)

ку або досягнення певного ефекту для суспільства.

Інвестиції на регіональному рівні є запорукою ефек)

тивних структурних зрушень в економіці не тільки кон)

кретного регіону, але впливають на економічний стан

країни загалом. Саме за рахунок зростання динаміки

залучення інвестицій відбувається економічне зростан)

ня, підвищуються показники господарської діяльності

підприємств та конкурентоспроможність цілого регіо)

ну.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

На основі проведеного дослідження можемо зро)

бити висновок, що поняття, пов'язані з інвестиційною

діяльністю, розглядаються багатьма сучасними еконо)

містами в залежності від сфери їх вкладення та основ)

них цілей, з якими ця діяльність провадиться.

Аналіз опрацьованих джерел з даної теми показав,

що існує чимало авторських визначень та поглядів на

інвестиції та інвестиційну діяльність, та жодне не мож)

на вважати завершеним, адже прогрес, інноваційні про)

цеси в економіці не дозволяють зупинитись на якомусь

конкретному етапі дослідження. Узагальнюючи дослі)

джений матеріал, можемо сказати, що "інвестиції — це

конкретні ресурси, вкладені інвестором у об'єкт інвес)

тування в певній галузі, що сприяють розвитку цієї га)

лузі в майбутньому та дозволяють отримати фінансові

ресурси, що перевищують початковий вклад".

Актуальність цих досліджень зумовлена тим, що на

сьогодні, зважаючи на політичну нестабільність в дер)

жаві, вітчизняна економіка як ніколи потребує сталого

зростання у кількості залучених інвестицій задля покра)

щення фінансової стійкості всіх галузей господарюван)

ня.

Постійне вдосконалення у процесах здійснення інве)

стицій та, на основі цього, подальше формулювання їх

визначень є питаннями, що потребують досліджень у

майбутньому.
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