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Анотація
Вступ. Ефективна інвестиційна діяльність забезпечує стабільний розвиток
підприємства в умовах нестабільного ринкового середовища. Залучення фінансових
ресурсів у діяльності суб’єктів господарювання повинно зміцнювати їхню економічну
безпеку й сприяти подоланню фінансових проблем. Інвестиційна діяльність
підприємства зміцнює його конкурентні позиції на ринку.
Метою наукового дослідження є визначення теоретичних основ інвестиційної
діяльності підприємства.
Результати. Визначено макроекономічну роль інвестицій. Розглянуто фактори впливу
на інвестиційну діяльність підприємства. Підкреслено важливість науково-технічної
діяльності у сфері інвестиційної діяльності суб’єкта господарювання. Охарактеризовано
джерела формування інвестиційних ресурсів підприємства. Визначено сутність
інвестиційної діяльності підприємства. Наведено види інвестиційної діяльності суб’єкта
господарювання. Обґрунтовано позицію щодо визначення виду інвестиційної діяльності.
Розглянуто інтегрованість видів інвестицій. Надано визначення інвестиційного процесу
й інвестиційного циклу. Наведено класифікацію джерел для залучення інвестиційних
ресурсів. Охарактеризовано об’єкти інвестиційної діяльності. Відзначено роль
стратегічних активів підприємства у якості джерел забезпечення економічної безпеки в
умовах кризи. Охарактеризовано учасників інвестиційного процесу і розкрито сутність
взаємодії суб’єктів в рамках інвестиційної діяльності.
Висновки. Обґрунтовано роль інвестиційної діяльності у процесі функціонування
підприємства. Визначено інвестиційну діяльність як обов’язкову умову розвитку та
забезпечення економічної безпеки підприємства. Наголошено на доцільності
реформування існуючої системи управління інвестиційною діяльністю.
Ключові слова: підприємство, інвестиції, інвестиційна діяльність, інвестиційний
процес, економічна безпека, розвиток.
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SCIENTIFIC AND THEORETICAL CONTENT AND ECONOMIC ESSENCE OF INVESTMENT
ACTIVITY OF THE ENTERPRISE
Abstract
Introduction. Effective investment activity provides stable development of the enterprise in the
conditions of unstable market environment. Attracting financial resources in the activities of
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economic entities should strengthen their economic security and help overcome financial problems. The investment activity of the enterprise strengthens its competitive position in the market.
The purpose of scientific research is to determine the theoretical foundations of investment
activities of the enterprise.
Results. The macroeconomic role of investments is determined. Factors influencing the
investment activity of the enterprise are considered. The importance of scientific and technical
activities in the field of investment activities of the business entity is emphasized. The sources of
formation of investment resources of the enterprise are characterized. The essence of investment
activity of the enterprise is determined. The types of investment activity of the business entity are
given. The position on determining the type of investment activity is substantiated. The integration
of types of investments is considered. The definition of the investment process and investment cycle
is given. The classification of sources for attracting investment resources is given. The objects of
investment activity are described. The role of strategic assets of the enterprise as sources of
economic security in the crisis is noted. The participants of the investment process are
characterized and the essence of interaction of subjects within the framework of investment
activity is revealed.
Conclusions. The role of investment activity in the process of enterprise functioning is
substantiated. Investment activity is defined as a prerequisite for the development and economic
security of the enterprise. Emphasis is placed on the expediency of reforming the existing
investment management system.
Keywords: enterprise, investments, investment activity, investment process, economic security,
development.
JEL classification: E22
Вступ
У процесі формування ринкової економічної системи необхідною умовою
формування стабільного становища і розвитку підприємства є здіиснення ним
ефективної інвестиціиної діяльності. Це дозволяє маневрувати фінансовими ресурсами
господарюючих суб’єктів та, шляхом їх ефективного використання, забезпечити
безперервність процесу виробництва и реалізації товарів і послуг на основі иого
постіиного відновлення та розширення.
Інвестиціина діяльність підприємства є об’єктивним процесом, якии
розвивається відповідно до властивих иому закономірностеи і відіграє важливу роль
для розвитку економіки. Суб’єкти господарювання змушені приимати рішення щодо
залучення фінансових ресурсів у вигляді інвестиціи для зміцнення економічної безпеки
підприємств і подолання фінансових проблем.
Залучення інвестиціи є можливістю для підприємств забезпечити конкурентні
переваги як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках. Оскільки підприємство є
відкритою динамічною соціально-економічною системою, то на иого діяльність,
зокрема и інвестиціину, впливають чинники внутрішнього та зовнішнього середовища.
Саме це спонукає суб’єкти господарювання використовувати ефективну, динамічну и
гнучку систему управління, яка спрямована як на ефективне залучення, так і на
використання інвестиціиних ресурсів та, як наслідок, – забезпечує досягнення стіикого
економічного розвитку. Ефективнии менеджмент підприємств повинен забезпечити
досягнення не тільки економічних, але и інноваціиних, соціальних, екологічних і інших
цілеи від залучених і раціонально використаних інвестиціиних вкладень.
В наукових працях вчених обґрунтовано фундаментальні положення для
подальшого дослідження управлінських процесів інвестиціиної діяльності підприємств,
зокрема варто виділити таких дослідників як: Акуленко В. Л., Новикова І. В. [0],
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ка Л. Д. [5], Рубан В. В. [6], Сабліна Н. В. [7], Феєр О. В. [8] та ін., проте розвиток соціальноекономічних відносин, посилення інтеграціиних впливів вимагають нових наукових
розробок із напрямів удосконалення системи управління інвестиціиною діяльністю для
цілеи забезпечення інтеграції та адаптації підприємств до змін ринкового середовища і
підвищення їхньої конкурентоспроможності як на вітчизняному, так і на зовнішньому
ринках.
Мета статті
У зв’язку з цим метою статті є розкриття науково-теоретичного змісту и
визначення економічної сутності інвестиціиної діяльності підприємства для
подальшого формування напрямів її розвитку.
Виклад основного матеріалу дослідження
Рівень соціально-економічного розвитку країн і окремих суб’єктів
господарювання визначається обсягами и динамікою інвестиціи, які залежать від
багатьох факторів, що взаємопов’язані між собою.
Цілии ряд суб’єктивних факторів мікрорівня визначають напрями та обсяги
інвестиціиної діяльності підприємства. Одним із таких факторів є імідж підприємства на
ринку. Якщо підприємство здіиснює виробництво якісної продукції, яка користується
попитом на ринку, якщо у підприємства надіині та стабільні взаємовідносини з
постачальниками і покупцями, то таке підприємство виступає інвестиціино
привабливим.
До важливих впливових факторів належать і види діяльності підприємства.
Безпосередніи вплив на обсяги інвестиціиної діяльності спричиняють розміри
підприємства, так як великі підприємства, при інших рівних умовах у порівнянні із
середніми и малими підприємствами, мають у своєму розпорядженні значні фінансові
ресурси, які, у випадку потреби, виступають власними джерелами інвестиціиних
ресурсів.
Методи нарахування амортизації визначають величину амортизаціиних
відрахувань, які виступають власним джерелом інвестиціи і впливають на величину
податку на прибуток. Тому амортизаціина політика підприємства повинна бути такою,
щоб забезпечити розширене відтворення необоротних активів.
Важливою умовою інвестиціиної діяльності підприємства є иого науковотехнічна діяльність, без якої втрачаються позиції на ринку.
В момент створення підприємства необхідно враховувати, що у випадку залучення зовнішніх інвестиціи у кредиторів більшу довіру викликають позичальники з
такою організаціино-правовою формою господарювання, яка передбачає повну (необмежену) відповідальність власників підприємства-боржника за своїми зобов’язаннями.
В окремих ситуаціях обмежена відповідальність (в межах внесків засновників) може
мати негативнии вплив на потенціал підприємства і внески засновників.
Початковим етапом формування інвестиціи і активізації інвестиціиної діяльності
на підприємстві виступає процес нагромадження ресурсів, які можуть
трансформуватись шляхом інвестування в різні об’єкти, і в кінцевому результаті – в
прибуток, якии в подальшому знову може бути використании як внутрішнє джерело
інвестиціи. Загалом інвестиціині ресурси можуть формуватися як за рахунок внутрішніх,
так і за рахунок зовнішніх джерел фінансування. Таким чином, основою інвестиціиної
діяльності виступають інвестиціині ресурси, від особливостеи і способів використання
яких залежить вид інвестиціиної діяльності.
Оскільки ми вважаємо, що під інвестиціиною діяльністю слід розуміти систему
заходів і діи підприємства із здіиснення інвестиціи, то інвестиціина діяльність
відбувається шляхом виконання взаємопов’язаних між собою практичних діи, які
систематизовані в залежності від поставлених цілеи, завдань і виду здіиснюваних
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інвестиціи. Таким чином, види інвестиціиної діяльності визначаються, в першу чергу,
практичними аспектами тих видів інвестиціи, які характеризують об’єкти вкладання
коштів (маина підприємства) і поділяються на реальні (матеріальні и нематеріальні) та
фінансові.
Види інвестиціиної діяльності, пов’язані із реалізацією реальних інвестиціи у
вигляді капітальних вкладень, можуть бути такими: відкриття дочірніх підприємств,
філіалів, нових структурних підрозділів; заміна морально застарілого чи зношеного
маина; модернізація обладнання з метою скорочення витрат виробництва и підвищення
якості продукції; розширення виробництва з метою збільшення обсягів продукції чи
виробництвом її нових видів; диверсифікація виробництва, пов’язана із зміною
номенклатури продукції чи ринків збуту; запровадження у виробництво досягнень
науково-технічного прогресу, підвищення конкурентоспроможності продукції,
зниження господарського ризику.
Види інвестиціиної діяльності, пов’язані із здіисненням інвестиціи в
нематеріальні активи, можуть бути такими: придбання права користування
природними ресурсами (право користування надрами, іншими ресурсами природного
середовища, геологічною та іншою інформацією про природне середовище тощо);
придбання права користування маином (право користування земельною ділянкою
відповідно до земельного законодавства, право користування будівлею, право на оренду
приміщень тощо); придбання права на комерціині позначення (права на торговельні
марки (знаки для товарів і послуг), комерціині (фірмові) наименування тощо;
придбання права на об’єкти промислової власності (право на винаходи, корисні моделі,
промислові зразки, сорти рослин, породи тварин, компонування (топографії)
інтегральних мікросхем, комерціині таємниці, у тому числі ноу-хау, захист від
недобросовісної конкуренції тощо); придбання авторського права и суміжних з ним прав
(право на літературні, художні, музичні твори, комп’ютерні програми, компіляції даних
(бази даних), тощо). Види інвестиціиної діяльності, пов’язані із реалізацією фінансових
інвестиціи, передбачають використання різних фінансових інструментів (в цінні папери,
окрім векселів): придбання підприємством акціи, облігаціи, інших цінних паперів.
В окремих наукових працях виділяють такі види інвестиціиної діяльності:
а) інноваціина діяльність – може розглядатися як одна із форм інвестиціиної
діяльності, що здіиснюється з метою впровадження досягнень науково-технічного
прогресу у виробництво и соціальну сферу, включаючи: випуск і розповсюдження
принципово нових видів техніки та технологіи; прогресивні міжгалузеві структурні
зрушення; реалізацію довгострокових науково-технічних програм з великими строками
окупності витрат; фінансування фундаментальних досліджень для здіиснення якісних
змін у стані продуктивних сил; розробку и впровадження нової, ресурсозберігаючої
технології, призначеної для поліпшення соціального та екологічного становища;
б) лізинг – довгострокова оренда устаткування, машин, споруд виробничого
призначення (з поєднанням елементів відносин купівлі-продажу, доручення, кредиту)
як особлива форма інвестування в основні фонди, що дозволяє підприємцямлізингоодержувачам використовувати необхідне устаткування, машини, споруди без
капітальних витрат на їхнє придбання.
Проте, на нашу думку, як лізинг, так і інноваціина діяльність можуть належати до
видів інвестиціиної діяльності з реальними інвестиціями.
Як реальні інвестиції, так і фінансові інвестиції є наибільш поширеними в
інвестиціиніи сфері, тому саме їм приділяється наибільше уваги в наукових працях
вчених-економістів.
Слід зазначити, що в ході інвестиціиної діяльності одні и ті ж інвестиції можуть
набувати різних класифікаціиних ознак, тому, відповідно, інвестиціина діяльність може
набувати різного спрямування.
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Отже, за об’єктами вкладення коштів виділяють реальні и фінансові інвестиції.
Реальні інвестиції – це капітальні вкладення у матеріальні активи, такі як будинки,
споруди, передавальні пристрої, транспортні засоби, обладнання, а також інвестиції в
приріст матеріальних цінностеи.
До нематеріальних реальних інвестиціи відносять придбання ліцензіи, патентів,
ноу-хау, прав користування природними ресурсами, вкладання коштів у наукові
дослідження, розробку комп’ютерних програм, створення бази даних, тощо. Оскільки в
НП(С)БО 1 інвестиціину діяльність визначено як придбання та реалізація тих
необоротних активів, а також тих фінансових інвестиціи, які не є складовою частиною
еквівалентів грошових коштів, то необхідно зазначити, що реалізація (вибуття)
необоротних активів – це також різновид інвестиціиної діяльності.
Фінансові інвестиції можуть бути короткострокового чи довгострокового
характеру. Формами фінансових інвестиціи є вкладення в дольові чи боргові цінні
папери, а також на депозитні рахунки банку.
Отже, вид інвестиціиної діяльності – це сегмент інвестиціиної діяльності,
пов’язании із здіисненням інвестиціи як цілеспрямованих практичних діи із вкладення
капіталу у фінансові, матеріальні и нематеріальні об’єкти.
Реальні інвестиції здіиснюють забезпечення основної (операціиної), фінансової
діяльності підприємства та вирішення иого соціально-економічних проблем. Якщо
розглядати фінансові інвестиції з позиціи сутності їх здіиснення, то можна зробити
висновок, що фінансові інвестиції виступають в якості забезпечення не лише
операціиної діяльності, а и інвестиціиної, зокрема, в частині матеріальних і
нематеріальних інвестиціи.
Це пояснюється як результатами стимулюючої ролі інвестиціиної діяльності, так
і особливостями її сутності: залучення інвестиціи сприяє підвищенню ефективності и
оперативності всіх бізнес-процесів підприємства; інвестиціина діяльність забезпечує
зростання обсягів операціиної діяльності підприємства та зниження питомої ваги
операціиних витрат; форми і методи інвестиціиної діяльності меншою мірою залежать
від галузевих особливостеи підприємства у порівнянні з операціиною діяльністю; в
переважніи більшості випадків інвестиціина діяльність пов’язана із запровадженням
інноваціи в усіх напрямах діяльності підприємства; обсяги інвестиціиної діяльності
характеризуються нерівномірністю за окремими періодами, що пов’язано з потребою
пошуку джерел фінансування інвестиціиних ресурсів і наявністю сприятливих
внутрішніх і зовнішніх економічних передумов; процеси реалізації інвестиціи
потребують постіиного перегляду и удосконалення механізму управління ними; факти
одержання інвестиціиного прибутку чи інші очікувані ефекти мають часовии розрив із
формуванням затрат інвестиціиних ресурсів; в процесі інвестиціиної діяльності
виникають самостіині потоки грошових коштів, які здатні виступати поточними и
стратегічними резервами операціиної, фінансової та інвестиціиної діяльності; для
інвестиціиної діяльності характерні особливі види ризиків, рівень яких значно
перевищує рівень операціиних ризиків; у порівнянні з іншими видами діяльності
інвестиціина діяльність володіє інструментами, здатними забезпечити успішне
виживання підприємства в умовах кризи.
Інтегрованість видів інвестиціи, одночасне поєднання їх форм свідчить про
складнии механізм здіиснення інвестиціиної діяльності в окремих напрямах, які різні за
сутністю, ступенем відповідальності, характером наслідків і активністю в окремих
часових періодах. Інвестиціина діяльність в контексті руху інвестиціи різних форм і
рівнів як перебігу капіталу розглядається науковцями як інвестиціинии процес, і иого
сутність трактується з різних позиціи.
Таким чином, ми вважаємо, що інвестиціинии процес – це комплекс заходів і
практичних діи, спрямованих на здіиснення певного етапу інвестиціиної діяльності,
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якии передбачає детальне вивчення її окремих складових елементів на певному
проміжку часу, формулювання завдань і їх виконання з метою досягнення
підприємством поставлених цілеи.
Інвестиціинии процес, в свою чергу, може розглядатись як сукупність
інвестиціиних циклів. Інвестиціинии цикл – це кругообіг інвестиціи, в ході якого вони
послідовно проходять всі фази відтворення від моменту мобілізації інвестиціиних
ресурсів до отримання доходу (ефекту) и відшкодування вкладених засобів.
Отже, характерні ознаки інвестиціиного процесу и інвестиціиної діяльності
свідчать про єдинии напрям їх цілеи і інтегрованість окремих елементів, а також про
підпорядкування інвестиціиних процесів інвестиціиніи діяльності підприємства, що
пояснює їх справедливе ототожнення в наукових джерелах. Початковим моментом їх
здіиснення є наявність джерел інвестиціиних ресурсів. Згідно закону України «Про
інвестиціину діяльність» вона може здіиснюватись на основі:
– інвестування, здіиснюваного громадянами, недержавними підприємствами,
господарськими асоціаціями, спілками и товариствами, а також громадськими та
релігіиними організаціями, іншими юридичними особами, заснованими на колективніи
власності;
– державного інвестування, у тому числі державної підтримки реалізації
інвестиціиних проектів за рахунок коштів бюджетів, позабюджетних фондів і
позичкових коштів, а також державними підприємствами и установами за рахунок
власних і позичкових коштів;
– інвестування, здіиснюваного органами місцевого самоврядування;
– іноземного інвестування, здіиснюваного іноземними громадянами,
юридичними особами и державами, спільного інвестування, здіиснюваного
громадянами та юридичними особами України, іноземних держав. Основою
інвестиціиної діяльності виступають економічні взаємозв’язки між суб’єктами и
об’єктами, які взаємодіють на інвестиціиному ринку з метою одержання доходу від
здіиснення інвестиціи.
Об’єктами інвестиціиної діяльності можуть бути: фінансові інструменти (цільові
банківські вклади, паї, акції, облігації та інші цінні папери, окрім векселів); дорогоцінні
метали; іноземна валюта; необоротні матеріальні активи (приміщення, споруди,
обладнання і інше рухоме и нерухоме маино); оборотні активи (сировина і матеріали,
готова продукція, товари та інше); маинові, інтелектуальні и інші права, які мають
грошову оцінку (нематеріальні активи); науково-технічна продукція, високі технології
та інші інтелектуальні цінності. Отже, об’єкти інвестиціиної діяльності мають суттєві
відмінності за природою походження, що трансформується у їхню різну вартість,
терміни окупності, величину дохідності, рівень інвестиціиного ризику. Окрім того,
об’єкти інвестиціиної діяльності можуть мати різне територіальне розташування, різну
галузеву приналежність, використовуватись підприємствами різних організаціиноправових форм і форм власності. Тому у суб’єктів інвестиціиної діяльності можуть
формуватись різні інвестиціині інтереси, які визначатимуть формат їхньої поведінки на
інвестиціиному ринку и відповідну інвестиціину пропозицію.
Таким чином, на підставі трактування сутності інвестиціи в широкому розумінні
– все те, що здатне приносити дохід власнику, а також із врахуванням тенденціи
сучасного етапу економічного розвитку, якии характеризується нестабільністю
зовнішнього середовища, кризовими явищами и швидкими темпами індустріалізації,
нами виділено такі об’єкти інвестування як стратегічні активи і високі технології.
За умов затяжної кризи, характерної для вітчизняної економіки, для промислових
підприємств набуває актуальності пошук додаткових джерел забезпечення економічної
стіикості и подальшого зростання. Таким важливим джерелом можуть виступати
стратегічні активи підприємства: оборотні і необоротні, матеріальні і нематеріальні.
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До стратегічних активів підприємства слід віднести такі види запасів чи
обладнання, які надаватимуть підприємству неперевершені конкурентні переваги на
ринку: знання і інтелектуальнии потенціал, високу кваліфікацію працівників;
інформацію, інформаціині технології; науково-технічні розробки тощо. Сюди ж слід
віднести и високі технології, які ми виділили окремою складовою інвестиціиних
об’єктів, через їх багатофункціональність і необмежені потенціині резерви
економічного зростання. Високі технології здатні забезпечувати розвиток підприємств
і організаціи не лише в промисловості, а и практично в усіх сферах діяльності.
Суб’єктами інвестиціиної діяльності можуть виступати юридичні и фізичні особи,
як резиденти, так і нерезиденти України; фінансово-кредитні установи, страхові
компанії, недержавні пенсіині фонди; міжнародні організації; держава. Отже, основним
суб’єктом інвестиціиної діяльності виступає інвестор, якии приимає рішення про
вкладання інвестиціи.
Взаємодія суб’єктів інвестиціиної діяльності в процесі інвестування різних
об’єктів здіиснюється шляхом реалізації інвестиціиних проектів – сукупності
цілеспрямованих організаціино-правових, управлінських, аналітичних, фінансових і
інженерно-технічних заходів, які здіиснюються суб’єктами інвестиціиної діяльності и
оформлені у вигляді планово-розрахункових документів, необхідних і достатніх для
обґрунтування, організації та управління роботами з реалізації проекту. Звідси слід
зробити висновок, що загалом суб’єктами інвестиціиної діяльності можуть виступати всі
учасники інвестиціиного процесу – замовники, власники інвестиціиних об’єктів, їх
користувачі, виконавці інвестиціиних робіт, постачальники, банківські, страхові и
посередницькі організації, інвестиціині фонди, біржі и ін.
Отже, різноманітні види та форми інвестиціи, а також економічні
взаємовідносини, які виникають в процесі інвестування, визначають багатогранні
аспекти інвестиціиної діяльності, що свідчить про необхідність обґрунтування її мети,
яка формується на початку прииняття рішення про здіиснення інвестиціи. Проте, слід
зазначити, що на початку інвестиціиного процесу важко передбачити и врахувати всі
фактори впливу на иого протікання, тому початкова мета набуває деякою мірою
планового (формального) характеру, і може слугувати визначальною умовою вибору
об’єктів інвестування та організації інвестиціиного процесу на иого початку.
Конкретизація цілеи інвестиціиної діяльності відбувається в процесі реалізації її
окремих інвестиціиних проектів чи інвестиціиних процесів.
Із врахуванням підходів щодо трактування сутності інвестиціиної діяльності та її
авторського визначення головною метою інвестиціиної діяльності є забезпечення
наибільш ефективних шляхів реалізації інвестиціиної стратегії підприємства на основі
впровадження сучасних досягнень науково-технічного прогресу и формування
ефективної інвестиціиної політики.
Висновки та перспективи подальших розвідок
Таким чином, інвестиціина діяльність виступає необхідною умовою кругообігу
засобів підприємства и нарощування иого капіталу, тому кожне промислове
підприємство поєднує в собі операціину та інвестиціину діяльність з метою швидких
темпів запровадження науково-технічного прогресу в усі сфери функціонування
підприємства.
Виходячи з вищесказаного, можна зробити висновок, що інвестиціина діяльність
є необхідною умовою для процвітання и розвитку підприємства, виступає одним з
основних факторів, що сприяють забезпеченню економічної безпеки суб’єкта
господарювання. Саме тому на підприємствах потрібно реформувати існуючу систему
управління інвестиціиною діяльністю и використовувати нові, ефективні інструменти з
метою забезпечення їх поступального випереджального розвитку. Ефективна політика
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управління інвестиціиною діяльністю має стати тим засобом, якии дасть можливість
покращити економічні, соціальні, інноваціині та інші показники діяльності підприємств.
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