
Інвестиції: практика та досвід № 4/201442
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У
ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ЧИ
ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

Останнім часом розвиток економіки України пос-
тійно стикається з труднощами, які як ніколи наголо-
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IMPLEMENTATION OF INVESTMENT PROJECTS THROUGH THE LENS INVESTMENT
CAPACITY OF ENTERPRISE

У роботі досліджено сутність поняття "інвестиційна ємність суб'єкта господарювання" та на

основі аналізу накопиченого теоретичного матеріалу розглянуті основні інтерпретації зазна-

ченого поняття в економічній науці. Визначено, що до складу інвестиційної ємності входять

наступні складові: інвестиційний потенціал, інвестиційний клімат, інвестиційна безпека та рин-

кова вартість бізнесу "іміджу". Запропоноване авторське визначення поняття "інвестиційна

ємність". Визначено, що інвестиційна ємність підприємства як складова івестиційного проце-

су є визначальною складовою реалізації інвестиційного проекту. Через призму дослідження

інвестиційної ємності означено основні вирішальні умови реалізації інвестиційного проекту на

рівні підприємства, якими є: аналіз спроможності інвестиційного потенціалу підприємства;

створення підприємством привабливого інвестиційного клімату; забезпечення підприємства

інвестиційною безпеко; нарощення ринкової вартості (іміджу) бізнесу.

This paper investigates the essence of the concept of "capacity investment entity" and based on

an analysis of theoretical material accumulated the basic interpretation of this concept in economics.

Determined that the capacity of the investment includes the following components: investment

potential, investment climate, investment security and market value of the business' image. "The

author definition of "investment capacity." Determined that the investment capacity of enterprise

ivestytsiynoho as part of the process is a defining component of the implementation of the project.

Through the prism of investment research capacity is defined basic critical conditions for the

implementation of the project at the enterprise level, which are: analysis of the ability of the investment

potential of the company, now creating an attractive investment climate, providing enterprise

investment security, increase of market price (image) business.
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шують про необхідність зосередження уваги на пробле-
мах інвестиційного розвитку національної екноміки, га-
лузі, підприємницького сектору та окремого бізнесу.

В умовах обмеженості доступу до фінансових ре-
сурсів та суттєвого загострення боротьби за ринки збу-
ту ативізація інвестиційної діяльності кожного суб'єкту
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ієрархічного рівня дозволить прискорити темпи віднов-
лення засобів виробництва, сприятиме мінімізації
втрат, швидкому відновленню економічних показників
та створенню високоефективної економіки. В той же
час, активізація інвестиційного процесу залежить від
прийняття відповіднних рішень інвесторів, які грунту-
ються на інформації про інвестиційну ємність об'єктів
інвестування, що і свідчить про необхідність перегля-
ду процесу реалізації інвестиційних проектів підприє-
мства.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДСОЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питаннями інвестиційної проблематики займалися
зарубіжні вчені: Г. Александер, Г. Бірман, Д. Бейлі, Л. Гіт-
ман, М. Джонк, Д. Норткотт, У. Шарп, С. Шмідт, М. Яхяєв
та інші дослідники. Разом зцим вагомий внесок у тео-
рію інвестиційної діяльності та інвестиційної привабли-
вості підприємств зробили вітчизняні науковці: В.Г. Бод-
ров, О.Д. Вовчак, С.М. Гриньова, І.Ю. Гришова, О.С. Гу-
банова, Ю.О. Корчагін, В.О. Коюда, О.П. Коюда, Т.І. Ле-
пейко, А.А. Пересада, С.С. Стоянова-Коваль, В.Г. Фе-
доренко, Т.С. Шабатура та інші вчені-економісти. Про-
те, значна частина питань, пов'язаних з інвестиційним
проектом суб'єкта, особливостями його реалізації по-
требуює удосконалення та переосмислення з боку інве-
стиційної ємності підприємства.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Запорокою успішності розвитку інвестиційної діяль-

ності є запровадження достатнього обсягу інвестицій-
них потоків, необхідних для реалізації стратегічних на-
прямів розвитку підприємства. Відповідно, основною
задачею даної роботи є перегляд понятійно-катего-
ріального апарату інвестиційного процесу та обгрунтув-
ння ролі інвестиційної ємності в реалізації інвестицій-
ного проекту підприємства.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Розвиток інвестиційної процесу сьогодні характе-
ризує напрям діяльності, спрямований на зміцнення
вітчизняної економіки, поліпшення бізнес-іміджу та по-
кращення рівня життя населення. Аналіз накопиченого
теоретичного матеріалу [1—10] по зазначеному питан-
ню показав, що основою розвитку інвестиційної діяль-
ності є інвестиційний потенціал, як сукупність наявних
ресурсів та потенційних інвестиційних можливостей су-
б'єкта, що харатеризують його інвестиційну діяльність.

Проте, на нашу думку, наявність потужного інвес-
тиційного потенціалу у вигляді інвестиційних потоків,
формованих із власних та позикових джерел, не завж-
ди гарантує суб'єкту одержання максимального резуль-
тату діяльності, оскільки для цього потрібно докласти
ще певних зусиль, що можливо, на наш погляд, за умо-
ви нарощення інвестиційної ємності підприємства.

На сьогоднішній день використання дефініції "інве-
стиційна ємність" можна побачити в різній семантиці та
в поєднанні з поняттям "інвестиційний потенціал", про-
те в більшості випадків без системного дослідження

змісту та кількісної оцінки. В економічних науках за-
значене поняття зустрічається в наступних інтерпрета-
ціях:

— як ємність ринку у формі грошового еквівален-
ту, що виражає грошовий розмір, який здатні сприйня-
ти в себе цінні папери, товари та послуги, що представ-
лені на ринку;

— як ємність ринку у формі потенційного обсягу
продажу конкретного виду товару за рік , або у формі
сукупного обсягу платоспроможного попиту за кокрет-
ного рівня цін.

— як ємність ринку у формі потенційного обсягу
продаж на ринку конкретного товару на протязі реаль-
ного періоду, об'єм продаж якого залежить від попиту
на нього, рівня цін, купівельної спроможності населен-
ня, загальної кон'юнктури ринку та ділової активності;

— як ємність ринку у формі необхідного обсягу
інвестиційних потоків, конкретизованих з урахуванням
розвитку ринкових тенденцій за векторами руху капіта-
ловкладень в найбільш важливу продукцію.

Виходячи з цього, вважаємо, що інвестиційна
ємність відображає можливості, здатність, потреби та
доцільність впровадження в інвестиційний процес наяв-
них та потенційних інвестиційних потоків з метою отри-
мання в майбутньому економічного ефекту від реалізації
інвестиційного проекту.

Не можна не відмітити, що інвестиційна ємність
будь-якого суб'єкта ієрархічного рівня господарюван-
ня поділяється на потенційну та реальну, різниця яких
полягає в його прагненні отримати достатній обсяг інве-
стиційних потоків, необхідних для реалізації інвести-
ційного проекту, та наявності реальної їх кількості. Тому
реалізація інвестиційного проекту залежить від інвес-
тиційної ємності суб'єкта, що представляє собою су-
купність окремих частин, результат взаємодії яких і роз-
криває її економічну природу.

На наш погляд, інвестиційна ємність та інвестиційний
потенціал є взаємообумовленими категоріями, оскіль-
ки поняття інвестиційної ємності свідчить про спро-
можність суб'єкта реалізовувати інвестиційні проекти,
а поняття інвестиційного потенціалу відображає наяв-
ний обсяг інвестиційних потоків, необxiдних для реалі-
зації інвестиційного проекту, тому саме інвестиційний
потенціал виступає першоосновою інвестиційної ємності
країни, галузі та регіону.

Поряд з цим, успішність реалізації інвестиційного
проекту залежить від існування привабливого інвести-
ційного клімату, існування якого сприятиме прийняттю
позитивних рішень інвесторів, щодо вкладання коштів.

Інвестиційний клімат враховує специфічні умови
діяльності та об'єктивні можливості конкретного
підприємства, регіону або країни та умови діяльності
інвестора, і створюється під натиском економічних, соці-
альних, політичних та інших чинників, що обумовлюють
умови здійснення інвестиційного процесу та рівень інве-
стиційного ризику.

Погіршення інвестиційного клімату перешкоджає
реалізації інвестиційного проекту в цілому, що потре-
бує негайного впровадження заходів, спрямованих на
поліпшення привабливості інвестиційного клімату
вітчизняних підприємств як з боку уряду, так і з боку
самого суб'єкта господарювання. Ефективна політика
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уряду, стабілізація курсу національної валюти, позитив-
на динаміка макропоказників свідчить про позитивні
тенденції в цьому питанні.

Разом з цим, нарощення ємності інвестиційного
клімату країни, галузі, регіону залежить від об'єктивних
умов діяльності та перспектив інвестиційного розвитку
окремого підприємства, інвестиційний клімат якого
представлений сукупністю кількісних та якісних ознак,
які є основою для прийняття рішення про доцільність
залучення інвестиційних потоків, необхідних для реалі-
зації інвестиційного проекту.

Одночасно, здійснення інвестиційної діяльності
об'єктивно пов'язане з ризиками, високий рівень яких
притаманний інвестиційним проектам з тривалим терм-
іном реалізації, оскільки існування сукупності факторів,
що впливають на кінцеві інвестиційні результати, зміню-
ються під дією часового фактору. Тому невід'ємним еле-
ментом нарощення інвестиційної ємності суб'єкта гос-
подарювання є забезпечення його інвестиційної безпе-
ки.

У переважній більшості випадкі інвестиційну безпе-
ку трактують як такий стан захищеності інвестицій від
деструктивної дії загроз внутрішнього і зовнішнього
оточення, що упереджує їх втрати та зменшення реаль-
ного обсягу інвестиційних потоків в умовах допустимо-
го рівня ризику.

Оскільки реалізація інвестиційного проекту реаль-
на за умови інветиційного захисту суб'єкта господарю-
вання, то забезпечення інвестиційною безпекою мож-
ливе за умови дотримання наступних методологічних
принципів:

— проведення ретроспективного фінансового ана-
лізу результатів;

— реалізації других однотипних інвестиційних про-
ектів для отримання досвіду щодо можливої ризикова-
ності інвестування;

— урахування часового фактору при реалізації інве-
стиційного проекту шляхом зменшення обсягу очікува-
них фінансових результатів на суму премії за ризик.

При чому важливою передумовою при прийнятті
обгрунтованих інвестиційних рішень є аналіз факторів
виникнення загроз інвестиційної безпеки та своєчасна
діагностика їх рівня, де головним критерієм у виборі
напрямку реалізації інвестиційних проектів вважається
нарощення ринкової вартості бізнесу або зростання
іміджу.

Уже сьогодні управління вартістю бізнесу (іміджем)
стає інструментом управління майбутнім, а здатність
суб'єкту різних ієрархічних рівнів господарювання
відкривати й ефективно використовувати нові перспек-
тиви для руху по вектору нарощення ринкової вартості
утворює принципово інший бік ключової компетент-
ності. Уміння нарощувати вартість перевтілюється на
основу конкурентної переваги, що неможливо придба-
ти та дуже важко відтворити.

Економічна суть вартості бізнесу для гіпотетичного
інвестора проявляється на момент прийняття рішень
щодо залучення необхідного обсягу інвестиційних по-
токів в його реальному відношенні до результативності
інвестиційного проекту. Разом з цим, інвестор бачить у
ринковій вартості бізнесу теперішню вартість інвести-
ційних ресурсів, яким володіє підприємство, та не має

наміру їх втрачати більше, ніж цього потребує оцінка
ринкового стану, тоді як продавець бачить у ринковій
вартості підприємства еквівалентну оцінку втраченої
користі від володіння підприємством, тому дане відно-
шення є неоднозначним.

З позиції вартісного підходу суб'єкт господарюван-
ня розглядається як специфічний інвестиційний товар,
що володіє корисністю, а значить вартістю для реаль-
ного або гіпотетичного інвестора. Така оцінка суб'єкта
господарювання обумовлена й тим, що останнім часом
увага конкурентної боротьби переміщується з товарних
ринків на ринки капіталу. Для інвестора корисність
бізнесу окреслюється його спроможністю в довгостро-
ковій перспективі задовольнити його вимоги в стабіль-
них високих кінцевих результатах та забезпечити фінан-
сову безпеку розвитку бізнесу [10].

Отже, нарощення ринкової вартості суб'єкта, що
передбачає запровадження іміджевих заходів, є не-
від'ємною частиною реалізації інвестиційного проек-
ту, головним призначенням яких є ознайомлення
потенційних інвесторів з інвестиційним потенціалом
суб'єкта.

Таким чином, інвестиційна ємність як економічна
категорія представляє собою структурну сукупність еле-
ментів, які в результаті взаємодії визначають її зміст і
представляють процес реалізації інвестиційного проекту
шляхом нарощення потенційного потенціалу (можливо-
стей), створення благоприємного інвестиційного кліма-
ту, забезпечення інвестиційної безпеки та максимізації
ринвокої вартості (іміджу) бізнесу.

Поглиблення глобалізаційних процесів по-своєму
впливає на трактування категорії "інвестиційна
ємність", наділяючи її сучасними рисами, що поширю-
ються й на інтелектуальні інвестиційні об'єкти. При
цьому будь-який інвестицій проект представляє собою
процес обгрунтування та реалізації рішень щодо оп-
тимального вкладення капіталу. З теоретичної та прак-
тичної точок зору існує кілька моделей інвестиційного
процесу, яким притаманні конкретні цілі та певні об-
ставини, які здатні до трансформації в подальшому.
Проте довершеною є та модель реалізації інвестицій-
ного проекту, яка забезпечує ефективність національ-
ної економіки, сприяє вирішенню конкретних політич-
них та соціально-економічних державних проблем за
певні строки шляхом прогнозованості економічних
процесів країни.

У сфері інвестування в колі експертів існує низка
підходів щодо формулювання поняття інвестиційного
проекту, більшість з яких зводиться до прагнення
суб'єктів інвестиційної діяльності через взаємозв'язки,
що регулюють процес обміну інвестиційними об'єкта-
ми та інвестиціями, реалізувати власні економічні інте-
ресі. Саме тому по суті інвестиційний проект представ-
ляє собою механізм, дія якого зорієнтована на обгрун-
тування доцільності залучення інвестиційних потоків для
забезпечення успішності реалізації конкретних проек-
тів.

Оскільки інвестиційний процес країни представляє
собою процес поєднання інвестиційних циклів, то по-
трібно співвідносити їх з конкретними інвестиційними
проектами, що реалізовується окремим підприємством
або цілою групою підприємств.
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Рис. 1. Реалізація інвестиційного проекту через призму інвестиційної ємності підприємства
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА

В умовах ринкової економіки особливості реалізації
інвестиційного проекту для підприємства набувають
мінливого характеру, що виступають наслідком неста-
лості мікро- та макросередовища. Тож через призму
дослідження інвестиційної ємності означимо наступні
вирішальні умови реалізації інвестиційного проекту на
рівні підприємства (рис. 1):

— прийняття рішень щодо реалізації інвестиційно-
го проекту;

— розробка та впровадження заходів щодо реалі-
зації інвестиційного проекту;

— аналіз спроможності інвестиційного потенціа-
лу підприємства реалізувати інвестиційний проект
шляхом визначення обсягу інвестиційних потоків, не-
обхідних для реалізації інвестиційного проекту та виз-
начення можливостей інвестиційного потенціалу
підприємства (аналіз наявних ресурсів підприємства,
аналіз можливостей залучених інвестиційних потоків
підприємства);

— створення привабливого інвестиційного клімату;
— забезпечення підприємства інвестиційною без-

пекою;
— нарощення ринкової вартості (іміджу) бізнесу;
— оцінка результатів інвестиційного проекту.
Таким чином, інвестиційна ємність як складова

інвестиційного процесу є визначальною складовою
інвестиційного проекту, яка під час здійснення інвес-
тиційної діяльності повинна підлягати ретельному діаг-
ностуванню. Саме формулювання та оцінювання інве-
стиційної ємності підприємства дає можливість на ос-
нові побудови дієвої та ефективної стратегії його роз-
витку прийняти правильне рішення щодо реалізації
інвестиційного проекту, що є неодмінною умовою для
розвитку як економічного потенціалу окремого
підприємства, так і всього національного господарства
країни.

ВИСНОВКИ
За результатами проведеного дослідження вста-

новлено. що інвестиційна ємність як економічна ка-
тегорія представляє собою структурну сукупність
елементів, які в результаті взаємодії визначають її
зміст і представляють процес реалізації інвестицій-
ного проекту шляхом нарощення потенційного по-
тенціалу (можливостей), створення привабливого
інвестиційного клімату, забезпечення інвестиційної
безпеки та максимізації ринкової вартості (іміджу)
бізнесу.
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