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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У процесі своєї діяльності підприємства неминуче по!

стають перед необхідністю залучення інвестицій. У залеж!

ності від виду інвестицій, їх залучення може відбуватися у

різний спосіб та, відповідно, з різних джерел фінансуван!

ня. Вивчення статистичної інформації щодо джерел залу!

чення інвестицій показало, що власні кошти підприємств є

основним джерелом фінансування інвестиційних проектів.

Так, на рис. 1 відображено структуру інвестицій в основ!

ний капітал за 2012 р. за джерелами фінансування.

Як бачимо з рис. 1, підприємства для реалізації інве!

стиційних проектів найчастіше використовують власні

кошти. Орієнтація тільки на власні ресурси може суттє!

во обмежити можливості підприємства щодо вдоскона!

лення своєї діяльності.
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Розкрито сутність понять "інвестиція", "інвестор" та "метод залучення інвестицій". Наведе�

но види і складові механізмів залучення інвестицій. Обгрунтовано доцільність застосування ме�

ханізмів залучення інвестицій підприємствами у процесі здійснення ними своєї діяльності.

It was highlight the essence of the concepts of "investment", "investor" and "investment method".

There are shows the types and components of mechanisms to attract investment in the article. The

expediency of application of the investment companies in the course of their activities.
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Серед інших альтернативних джерел залучення інве!

стицій є державний бюджет, позики банків та інших

фінансових установ. Найменшу частку у структурі інве!

стицій за джерелами їх залучення займають кошти іно!

земних інвесторів. Аналізування можливості зміни

структури інвестицій в основний капітал також показа!

ло, що між обсягом інвестицій за рахунок власних

коштів підприємств та загальним обсягом існує кореля!

ційна залежність (R2 = 0,9832), що дає підстави ствер!

джувати, що власні кошти підприємств залишаться го!

ловним джерелом інвестицій у майбутніх періодах. Так,

на рис. 2 відображена динаміка загального обсягу інве!

стицій протягом 2006—2012 рр. та інвестицій, джере!

лом фінансування яких виступають власні кошти

підприємства.
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Відображена на рис. 2 динаміка обсягу інвестицій в

основний капітал протягом 2006—2012 рр. є свідчення

значного зростання обсягів інвестицій за рахунок влас!

них джерел протягом досліджуваного періоду. Незнач!

не зниження темпів росту даного показника спостері!

гається протягом 2011—2012 рр., проте це не є свідчен!

ням зменшення частки власних коштів у загальному об!

сязі інвестицій в основний капітал, оскільки протягом

зазначеного періоду спостерігалось зменшення обсягів

інвестицій за всіма джерелами фінансування.

Враховуючи те, що власні кошти підприємців є ос!

новним джерелом фінансування інвестиційних проектів,

слід відмітити, що підприємці не володіють необхідни!

ми інструментами для залучення інвестицій з інших дже!

рел. Таким чином, виникає проблема пов'язана із необ!

хідністю розробки засобів для залучення інвестицій

різними способами.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

У джерелах [1—5] наведено існуючі методи залу!

чення інвестицій у різні галузі економіки. Проблеми

формування комплексних підходів до залучення інвес!

тицій певним підприємством досліджували С. Тесля [6],

Р.В. Грінченко [7] та інші. Питаннями залучення інвес!

тицій на підприємство займались також Бойко А.В., Лу!

цишин А.В., Клочко В.П., Кулік О.О., Єгорова Е.В., Лєвін

Ю.А. та інші. Проте у цих та інших працях не розкрито

сутності механізмів залучення інвестицій та не наведе!

но їх класифікації.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Висвітлена проблема та недостатній рівень її роз!

в'язання в опрацьованих літературних джерелах визна!

чили такі цілі даного дослідження: розкрити сутність

механізмів залучення інвестицій та навести їх класифі!

кацію, що повинно спростити і оптимізувати здійснення

залучення інвестицій на підприємство.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Залучення інвестицій може розглядатись як інвес!

тиційна діяльність, сутність якої та особливості її

здійснення регулює законодавство України. Так, у табл.

1 наведено перелік законів та галузі інвестиційної діяль!

ності, які вони регулюють.

Вивчення літературних джерел показало, що

трактування різними авторами сутності поняття

"інвестиції" відрізняється. Так, Золотогородов В.Г.

Рис. 1. Діаграма структури інвестицій в основний капітал
за джерелами фінансування у 2012 р., %

Джерело: http://www.ukrstat.gov.ua/. ВКП — власні кошти підприємств; КМБ — кошти місцевих бюджетів; КБ — кредити

банків та інші позики; КІІ — кошти іноземних інвесторів; КДБ — кошти державного бюджету; ІД — інші джерела.
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Рис. 2. Динаміка обсягів інвестицій в основний капітал за рахунок власних джерел
фінансування протягом 2006—2012 рр., млн грн.
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трактує поняття інвестицій як будь!який актив, що

вкладається в господарську діяльність з метою от!

римання прибутку [9]. Перар Ж., у свою чергу, роз!

глядає інвестиції як додаткові вкладення, спрямовані

на розширення бізнесу чи підвищення його ефектив!

ності [10]. На думку Назарова М.Г., інвестиції це

вкладення в основний і оборотний капітал з метою

отримання прибутку [11]. Ковалев В.В. розглядає

інвестицію як цілеспрямований вклад капіталу на

визначений термін у різноманітні інвестиційні об'єк!

ти для досягнення індивідуальних цілей інвестора
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Таблиця 1. Законодавчі акти, що регулюють здійснення
інвестиційної діяльності на території України
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Таблиця 2. Класифікація інвестицій *

* Примітки: сформовано авторами на основі [9—14].

 

 

   
 

Рис. 3. Складові механізму залучення
інвестицій
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[12]. На засадах вивчення літературних джерел мож!

на запропонувати класифікацію інвестицій, що

відображена у табл. 2.

Як показують дослідження, важливими елементами

механізму залучення інвестицій виступають інвестори і

метод залучення інвестицій. Згідно з Законом України

"Про інвестиційну діяльність", інвесторами можна вва!

жати осіб, що здійснюють інвестиційну діяльність. До

них відносяться юридичні особи України та іноземних

держав, держава та місцеві органи влади, а також гро!

мадяни, недержавні підприємства, господарські асоці!

ації, спілки, товариства, а також громадські і релігійні

організації, інші юридичні особи, що засновані на ко!

лективній власності [13].

Вивчення літературних джерел [6—14] дозволяє ви!

ділити чотири основні методи залучення інвестицій: ак!

ціонування, бюджетні програми (урядовий пільговий

кредит, гарантування, дотування, субвенції), пільгове

фінансування (інвестиційний податковий кредит, без!

відсотковий кредит) та позикове фінансування (оренда

та боргове фінансування). Таким чином, слід вказати,

що всі методи залучення інвестицій можна поділити на

чотири групи: акціонування, позикове фінансування,

державне фінансування та самофінансування.
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Таблиця 3. Класифікація механізмів залучення інвестицій*

* Примітки: сформовано авторами на основі [9—19].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

   

  
  

 
 

   
    
    

.

  

Рис. 4. Послідовність етапів залучення інвестицій з ініціативи підприємства
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Оскільки здійснення залучення інвестицій відбу!

вається шляхом реалізації певної послідовності дій,

то таку діяльність можна розглядати як процес. Дане

припущення зроблене на основі визначення сутності

поняття "процес" у тлумачному словнику сучасної ук!

раїнської мови за редакцією В.Т. Бусела [8, т. 1187]:

це сукупність послідовних дій, засобів, спрямованих

на досягнення мети. Враховуючи те, що поняття "ме!

ханізм залучення інвестицій" може не обмежуватися

тільки процесом залучення інвестицій, то для його ви!

окремлення слід використати визначення механізму,

наведене у тлумачному словнику сучасної українсь!

кої мови В.Т. Бусела [8, с. 673], а саме: механізм —

це внутрішня будова, система чого!небудь або су!

купність станів і процесів, з яких складається певне

явище. Таким чином, процес залучення інвестицій

можна розглядати як одну із складових механізму за!

лучення інвестицій, що поєднує інвестора та підприє!

мство, а також конкретизує особливості самої інвес!

тиції та спосіб її залучення.

На засадах опрацьованих літературних джерел мож!

на запропонувати визначення механізму залучення інве!

стицій як взаємодії підприємства та інвестора в процесі

залучення інвестицій у визначеній формі та визначеним

методом. На рис. 3 відображено складові механізму

залучення інвестицій.

Як бачимо з рис. 3, механізм залучення інвестицій

складається чотирьох елементів. На основі запропоно!

ваних елементів можна навести класифікацію ме!

ханізмів залучення інвестицій (табл. 3).

Оскільки залучення інвестицій можна розгляда!

ти як процес, то доцільним є наведення послідов!

ності його здійснення. При вирішенні даного питан!

ня слід врахувати, що ініціатором початку залучен!

ня інвестицій може виступати не тільки підприємство,

а й інвестор, тому наведемо дві послідовності (рис.

4, 5).

Можливим є також залучення інвестицій підприєм!

ством з ініціативи інвестора. Послідовність здійснення

залучення інвестицій підприємством з ініціативи інвес!

тора наведено на рис. 5.

Слід відмітити, що наведені види механізмів залу!

чення інвестицій не виключають одне одного, вони мо!

жуть бути поєднані оптимальним чином для досягнення

найкращих результатів у процесі здійснення залучення

інвестицій. Отже, чітка класифікація дає можливість

розробити унікальні механізми залучення інвестицій, що

можуть суттєво спростити і оптимізувати залучення інве!

стицій на підприємство.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

У результаті аналізування літературних джерел та

законів України було виконано наступні завдання: роз!

крито сутність механізму залучення інвестицій; виокрем!

лено елементи, що входять до його складу та обгрунто!

вано спосіб їх поєднання; запропоновано класифікацію

механізмів залучення інвестицій.

До перспектив подальших досліджень слід віднес!

ти питання, пов'язані з економічним оцінюванням ме!

ханізмів залучення інвестицій. Слід також урахувати

можливість дослідження проблеми вибору оптималь!

ного механізму залучення інвестицій чи їхнього по!

єднання у процесі залучення інвестицій на підприєм!

ство.
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