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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Дослідження проблем інвестиційного забезпечен#

ня функціонування та розвитку підприємств знаходить#

ся в центрі уваги економічної науки. Це зумовлено тим,

що задля збереження стійкого стану на ринку підприє#

мствам потрібно замінювати застарілу матеріально#тех#

нічну базу, реконструювати виробничі потужності, ос#

воювати виробництво нових видів продукції. Заміна та

реконструкція старого, покупка нового обладнання ви#

магають від підприємства певної мінімальної критичної

величини капітальних вкладень.

У вітчизняних економічних дослідженнях проблеми

управління інвестиційною діяльністю підприємств відпо#

відно до фахової спеціалізації досліджують такі вчені:

І. Бланк, Л. Борщ, М. Денисенко, В. Федоренко та інші

науковці.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є визначення економічної сутності інве#

стиційного забезпечення на основі узагальнення сучас#
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У статті на основі узагальнення теоретичних положень інвестиційних теорій визначено економі�

чну сутність інвестиційного забезпечення інноваційних процесів виробничо�економічної системи.

Результати наукового аналізу дефініції "інвестиції" надали змогу виявити теоретичні основи для

трактування економічної сутності інвестиційного забезпечення та визначення його ролі в розвитку

підприємств і встановлення тенденції до її розуміння з позицій теорії інституціонально�інформац�

ійної економіки. У статті запропоновано трактування сутності "інвестиційного забезпечення інвес�

тиційного процесу на підприємстві" як сукупності економічних відносин, що виникають між суб�

'єктами господарювання та учасниками інвестиційного ринку у зв'язку з пошуком, залученням,

розподілом та вкладенням інвестиційних ресурсів різних джерел походження, необхідних для інве�

стування інноваційних процесів виробничо�економічної системи з урахуванням її інноваційного

потенціалу.

In the article on the basis of the investment theories theoretical propositions generalization is identified

the economic substance of production and economic system innovation processes investment support.

The results of the "investment" definition scientific analysis provided an opportunity to identify the

theoretical basis for the interpretation of the economic substance of investment support and to determine

its role in enterprise development and to set trends for its understanding from the position of the

institutional and information economics theory. In the article is proposed the interpretation of the

"investment support for the investment process at the enterprise" essence as a set of economic relations

that arise between the business and investment market participants in connection with the search,

attraction, allocation and attachment of investment resources of different sources of origin required for

the production and economic system innovation processes investment based on its innovative capacity.
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них наукових підходів щодо управління інвестиційними

процесами на підприємствах.

ВИКЛАДЕННЯ МАТЕРІАЛУ
Розвиток економічної системи безпосередньо пов'я#

заний з відтворенням основних засобів у зв'язку з тим,

що задоволення потреб суспільства вимагає реконст#

рукції, технічного переоснащення існуючих основних

засобів або створення нових, що здатні забезпечити по#

трібною продукцією. Задля досягнення цієї мети потрібні

додаткові ресурси. Вважаємо, що однією з найбільш важ#

ливих умов реалізації основних завдань поліпшення роз#

витку виробничо#економічної системи, зокрема, підви#

щення ефективності діяльності підприємства є здійснен#

ня інвестицій. Інвестиції виконують важливу стратегічну

роль в забезпеченні розвитку підприємства, зокрема:

— інвестиції є основним джерелом при формуван#

ня виробничого потенціалу підприємства;

— інвестиції — це механізм для реалізації страте#

гічних цілей;
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— за допомогою інвестицій здійснюється оптиміза#

ція структури активів;

— вони є основним елементом при формуванні дов#

гострокової структури капіталу;

— за рахунок інвестицій з'являється можливість

розширення виробництва;

— інвестиції — це найважливіша умова, яка забез#

печує зростання ринкової вартості підприємства.

Існують різноманітні модифікації визначень понят#

тя "інвестиції", які відображають множинність підходів

до розуміння їх економічної сутності. Це обумовлено

економічною еволюцією, специфікою конкретних етапів

історико#економічного розвитку, переважаючих форм

та методів господарювання.

З метою розкриття економічної сутності дефініції

"інвестиції", проведемо систематизацію трактувань різних

вчених#економістів визначення інвестицій (табл. 1).

В. Федоренко вважає основним мотивом інвестицій

одержання прибутків у вигляді приросту капіталу. Резуль#

тати досліджень теорії інвестицій засвідчують наявність

взаємозв'язку між інвестиційною діяльністю та приростом

капіталу. Особливо висока ефективність інвестицій дося#

гається при фінансуванні інноваційних проектів [15, с. 7].

Г. Цадо запропоновано принципову структуру інвес#

тицій за такими напрямами використання: розширення

або модернізація виробництва; створення виробничої

інфраструктури; створення товарно#матеріальних запасів

та резервів; створення соціальної інфраструктури; підго#

товка та перепідготовка персоналу; наука та наукові об#

слуговування. Вирішальну роль для інвестування в інно#

вації відіграє ринок реальних інвестицій, враховуючи той

факт, що реальні інвестиції повністю спрямовуються на

збільшення виробничого капіталу, тобто в основний ка#

пітал. Вона виокремлює такі види реальних інвестицій:

— інвестиції оновлення, що здійснюються за раху#

нок коштів фонду відшкодування підприємства;

— інвестиції розширення (чисті інвестиції), що

здійснюються за рахунок частини національного

Таблиця 1. Зміст визначення економічної сутності дефініції "інвестиції"

Джерело: сформовано автором на основі [1—16].
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доходу або за рахунок фонду чистого накопичен#

ня;

— валові інвестиції — це інвестиції оновлення і роз#

ширення [17].

Таким чином, здійснення інвестиційної діяльності на

підприємствах сприяє зростанню їх економічного потен#

ціалу і забезпечує розвиток економіки виробничо#еко#

номічних систем. Отже, інвестиції є одним із способів

забезпечення інноваційних процесів підприємства. Од#

ними з складових реальних інвестицій є інноваційні інве#

стиції та інтелектуальні інвестиції

На думку А. Пересади, інноваційні інвестиції — це

вкладання у нововведення. Він вважає, що в принципі, при

стабільній економіці всі інвестиції повинні бути водночас

інноваціями. За умов кризи можливі інвестиції на підтрим#

ку діючих технічно відсталих виробничих фондів [18, с. 14].

Висвітлення сутності інвестицій потрібно здійснювати

в контексті проблеми інноваційного розвитку підприємства:

вкладання всіх видів цінностей у господарський комплекс

підприємства з метою одержання доходу як засобу нагро#

мадження капіталу для забезпечення його інноваційного

розвитку. Тому не можна погодитися з думкою, що "за ста#

більної економіки всі інвестиції мають бути водночас інно#

ваціями", оскільки саме в цьому і простежується взаємозв#

'язок між інвестиційною та інноваційною діяльністю, які

формують основу інноваційного розвитку підприємства.

Виробничо#економічна система — це сукупність взає#

мопов'язаних економічних, технологічних, організацій#

но#правових, соціальних, екологічних відносин, що ви#

никають між виробниками матеріальних благ та їх спо#

живачами, метою яких є випуск кінцевої продукції, за#

безпечення ефективного протікання виробничого проце#

су і прирощення капіталу. Її розвиток визначається: ос#

воєнням нових видів продукції; використанням нових тех#

нологій і методів виробництва; реалізацією перспектив#

них інвестиційних проектів; освоєнням нових ринків збу#

ту продукції; застосуванням сучасного інструментарію

управління виробництвом та людським капіталом.

Ключовими елементами системи інвестиційного за#

безпечення розвитку підприємства є:

— інвестиційне середовище як сукупність внут#

рішніх та зовнішніх чинників, що впливають на інвести#

ційний процес;

— інвестиційний потенціал як сукупна можливість

чинників інвестиційного середовища реалізовувати свої

можливості, тобто інвестиційні ресурси, і забезпечува#

ти в часі стійкий розвиток підприємств;

— інвестиційний клімат як система соціальних, еко#

номічних, правових, організаційних та інших відносин,

які визначають доцільність інвестиційних процесів на

підприємствах і впливають на відтворення капіталу.

У наукових працях Т. Лейбєрт інвестиційний процес

розглядається як розгорнута в часі сукупність дій з по#

шуку найбільш вигідних інвестиційних рішень, що пов'я#

зані з участю інвестора в управління об'єктом інвестицій

з метою отримання інвестиційного доходу в умовах пев#

ного інвестиційного середовища. Основним інструмен#

том при цьому є інвестиційна діяльність, яка виступає

як діяльність суб'єкта інвестицій з приводу організації

реалізації і управління інвестиційним процесом [19].

І. Крейдич зазначає, що основу ресурсного забез#

печення інноваційної діяльності складають інвестиції,

відсутність яких робить процес створення і впроваджен#

ня нововведень неможливим. Взаємозв'язок інвестицій

і інновацій можна також простежити в тому, що інвес#

тиції можуть вкладатись в економічну, наукову, органі#

заційну, наукову, екологічну, соціальну та інші сфери. І

тільки інноваційний підхід надасть відчутні ефекти і ба#

жані результати від вкладання інвестицій в ці сфери [20].

На думку Т. Лейбєрт, інвестиційну діяльність по#

трібно розглядати як систематизовану сукупність прин#

ципів і правил, що визначають форму та зміст економі#

чних відносин в процесі інвестування з метою забезпе#

чення існування об'єкта в майбутньому [19].

М. Денисенко, А. Гречан під системою інвестиційно#

го забезпечення інноваційної діяльності розуміють су#

купність економічних відносин, які виникають у зв'язку з

пошуком, залученням і ефективним використанням інве#

стицій, а також організаційно#управлінські принципи,

методи і форми їх впливу на життєдіяльність інновацій.

Вони зазначають, що метою інвестування інноваційної

діяльності є ресурсне забезпечення позитивних структур#

них інноваційних зрушень в економіці [21, с. 181].

Т. Товт визначення поняття "система інвестиційно#

го забезпечення інноваційної діяльності підприємств"

трактує як сукупність економічних відносин, що вини#

кають у зв'язку з пошуком, залученням і використанням

інвестиційних ресурсів, необхідних для інвестування

різних напрямів інноваційної діяльності підприємств з

урахуванням наявних внутрішніх обсягів цих ресурсів та

можливості залучення їх із зовнішніх джерел [22].

ВИСНОВКИ
На основі узагальнення різноманітних поглядів на

визначення сутності інвестицій та інвестиційного проце#

су вважаємо, що під інвестиційним забезпеченням інно#

ваційних процесів підприємства слід розуміти сукупність

економічних відносин, що виникають між суб'єктами гос#

подарювання та учасниками інвестиційного ринку у зв'яз#

ку з пошуком, залученням, розподілом та вкладенням

інвестиційних ресурсів різних джерел походження, не#

обхідних для інвестування інноваційних процесів вироб#

ничо#економічної системи з урахуванням її інноваційно#

го потенціалу.
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