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кономічний прогрес національної еконо-
міки, об’єктивно пов’язаний з цикліч-
ністю відтворювальних процесів, консо-
лідується навколо інвестиційної діяль-

ності, яку сьогодні треба розглядати в обов’язко-
вому контексті розгортання глобальних світових 
репродукційних механізмів, міжнародного руху 
капіталів. Адже інвестиційна діяльність не тільки 
обумовлює конкурентоспроможність підприємств 
у ринковому середовищі, але й відіграє ключову 
роль в економічному й соціальному прогресі всьо-
го суспільства. Саме фактор інвестиційної діяль-
ності спричинив стрімке економічне зростання 
більшості країн світу, а висока інвестиційна актив-
ність дозволяє їм не втрачати своїх конкурентних 
переваг. 

Економічні перетворення, які відбуваються у 
національній економіці, висувають необхідність 
розробки та застосування нових підходів до 
розвитку інвестиційного процесу взагалі і його 
інвестиційного забезпечення зокрема. 
Аналіз останніх досліджень та публікацій 

На сучасному  етапі однією з найважливіших 
задач розвитку економіки України є дослідження 
проблеми формування та використання інвести-
ційних ресурсів, спрямованих на розвиток про-
мисловості. Слід зазначити, що незважаючи на 
досить велике число досліджень, присвячених 
проблемам інвестиційного забезпечення промис-
лових підприємств, наукову їхню розробку в 
загальному плані ще не можна назвати вичерпа-
ною. Джерела фінансування інвестицій найчасті-
ше ототожнюють з поняттям інвестиційного забез-
печення. Поняття «інвестиційне забезпечення» 
більшістю вітчизняних і зарубіжних авторів роз-
глядається тільки як фінансовий інструмент. Під 
інвестиційним забезпеченням вітчизняні вчені 
Майорова Т.В., Пересада А.А. та Щукін Б.М. 
розуміють фінансові ресурси або активи, що 
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направляються на інвестування [1-3]. Але, як 
доводить практика, інвестиції можуть надаватись 
як у вигляді фінансових, так і у вигляді не 
фінансових активів.  

Ряд авторів все ж здійснили спроби дати 
визначення поняттю «інвестиційне забезпечення». 
Так, наприклад, Я.А. Шевцова запропонувала роз-
глядати поняття «інвестиційне забезпечення» як 
систему «заходів щодо концентрації та реалізації 
інвестицій, вибору раціональних методів управ-
ління у сфері інвестування» [4]. Однак таке визна-
чення, на нашу думку, дещо некоректно, так як 
варто означити суб‘єктів інвестиційного забезпе-
чення, котрі здійснюють заходи щодо концен-
трації і реалізації інвестицій, та управління ними, 
а також інвестиційні ресурси та умови для інвес-
тування. Зважаючи на це, в цілому погоджуємося 
із Ю.О. Капітанець, який розуміє під інвести-
ційним забезпеченням «сукупність умов, ресурсів 
і заходів, необхідних для здійснення інвести-
ційного процесу» [5].   
Невирішені раніше проблеми 

В сучасних умовах найбільш актуальною є 
проблема розробки інвестиційної стратегії адек-
ватної наявним умовам та вимогам моделі інвес-
тиційної діяльності з урахуванням комплексу 
зовнішніх і внутрішніх факторів різноспрямова-
ного впливу. Формування й ефективна реалізація 
інвестиційної стратегії значною мірою визнача-
ються можливостями підприємства щодо її фінан-

сування. При цьому реформування інвестиційної 
діяльності українських підприємств не знайшло 
адекватного відображення у фундаментальних 
теоретичних розробках. Особливо це стосується 
вироблення комплексного підходу до рішення 
проблеми інвестиційного забезпечення.  

Метою статті є внесення ряду уточнень до 
визначення інвестиційного забезпечення підпри-
ємства та авторського тлумачення, а також визна-
чення його складових. Розгляд інвестиційних 
ресурсів для ефективної інвестиційної діяльності 
підприємств. 
Основний матеріал 

Узагальнення наукових поглядів вчених еко-
номістів, зокрема [5-7], щодо сутності поняття 
«інвестиційне забезпечення підприємства» дозво-
ляють як змістовне його наповнення розглядати 
системну єдність процесів формування та вико-
ристання інвестиційних ресурсів, що зумовлена 
моделлю інвестиційної поведінки підприємства і 
спрямована на його соціально-економічний роз-
виток, ефективність якої забезпечується системою 
інвестиційного забезпечення. Хоча наведене ви-
значення цілісно і в концентрованому вигляді 
передає сутність пропонованого нами підходу до 
розуміння поняття «інвестиційне забезпечення 
підприємства», доповнимо подане визначення 
графічною інтерпретацією (рис. 1) та пояснимо 
окремі аспекти. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Концептуальна схема інвестиційного забезпечення підприємства 

Рис. 1. Концептуальна схема інвестиційного забезпечення підприємства 
 

 
З представленої схеми слідує, що кругообіг 

основних стадій інвестиційного забезпечення 
(«формування-використання» інвестиційних ре-
сурсів) відбувається за умов наявності у суб’єкта 
господарювання інвестиційної привабливості, що 

є мотивом його здійснення і формує модель 
інвестиційної поведінки. 

Відповідно до наукових поглядів, викладених у 
[6], модель інвестиційної поведінки характеризує 
теоретичну концепцію системи мотивації суб’єк-
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тів господарювання, що спонукає їх до здійснення 
інвестиційної діяльності на всіх її етапах та у всіх 
її формах. Ми погоджуємось із запропонованим у 
зазначеній праці спектром спонукальних мотивів – 
економічних і неекономічних, а також чинників 
зовнішнього середовища функціонування підпри-
ємства, які є теоретичним обґрунтуванням моделі 
його інвестиційної поведінки і впливають як на 
окремі її елементи, зокрема на мотивацію нако-
пичення інвестиційних ресурсів, використання 
накопиченого капіталу в інвестиційному процесі 
та вибору напрямів і форм інвестування, так і на 
ступінь інвестиційної активності суб’єкта госпо-
дарювання, але вважаємо за необхідне для об-
ґрунтування інвестиційних рішень використову-
вати комплексну оцінку рівня та ефективності 
інвестиційного забезпечення, яка також має чини-

ти вплив на мотивацію здійснення інвестиційної 
діяльності. 

Беручи до уваги все вищесказане, пропонуємо 
розглядати інвестиційне забезпечення підприємс-
тва як процес реалізації заходів щодо створення 
сукупності організаційно-економічних умов для 
здійснення інвестиційної діяльності, формування 
та використання інвестиційних ресурсів та оціню-
вання рівня інвестиційного забезпечення з метою 
обґрунтування доцільності реалізації інвестицій-
ного рішення. 

Інвестиційне забезпечення включає такі основ-
ні складові – фінансову, техніко-технологічну, 
інформаційну та інших складових, що стимулю-
ють формування доходу або соціального ефекту 
(рис. 2). 
 

 

 
 

Рис. 2. Складові інвестиційного забезпечення підприємств 
 

 
Автори розглядають у якості складових інвес-

тиційного забезпечення наступне: 
1) техніко-технологічна – це система най-

більш активних елементів виробництва, яка визна-
чає технологічний спосіб отримання продукції 
(виконання робіт, надання послуг), здійснюваний 
за допомогою машинної техніки, різноманітних 
транспортних, передавальних, діагностичних та 
інформаційних засобів, організованих у техноло-
гічні системи виробничих підрозділів і підпри-
ємства в цілому для здійснення його інвестиційної 
діяльності; 

2) матеріальна – це система закупок та 
поставок сировини, напівфабрикатів, комплектую-
чих деталей  для виробничого процесу в обсязі, 
номенклатурі та в терміни відповідно до вимог 
безперервності та ритмічності інвестиційного 
процесу; 

3) інноваційна – це система створення та 
використання інновацій підприємством, яка є 
основою для інвестиційної діяльності та спрямо-
вана на забезпечення конкурентоспроможності 
підприємства; 

4) кадрова – це система відбору, навчання, 
атестації працівників, які беруть учать в 
інвестиційній діяльності підприємства; 

5) організаційна – це взаємопов'язана систе-
ма внутрішніх підрозділів, служб, керівників 
суб’єкта господарювання, які уповноважені 
здійснювати підготовку та прийняття інвестицій-
них рішень, несуть відповідальність за їх здійс-
нення і результати інвестиційної діяльності, досяг-
нення мети та реалізації завдань інвестиційного 
менеджменту; 

6) інформаційна – це система безперервного 
та цілеспрямованого підбору інформаційних по-
казників, здійснення планових, звітних, аналітич-
них розрахунків, необхідних для підготовки, 
прийняття та реалізації інвестиційних рішень 
підприємства; 

7) фінансова – це система формування обся-
гу фінансових ресурсів, необхідних для здійс-
нення інвестиційної діяльності підприємства, їх 
використання, оцінювання якості та ефективності; 

8) маркетингова – це система досліджень 
ринку і запитів кінцевих споживачів, товарної 
політики, ефективного просування товару на 
ринок, стимулювання продажів, рекламної діяль-
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ності, цінової стратегії, сервісу, раціонального 
формування збутової мережі з метою досягнення 
інвестиційних цілей підприємства. 

Фінансове забезпечення є суттєвішою складо-
вою інвестиційного забезпечення, тому джерела 
фінансування розглянемо детальніше. Однією з 
найбільших проблем, яка виникає в процесі 
здійснення інвестиційної діяльності суб’єктом 
господарювання, є пошук ефективних джерел і 
ресурсів інвестицій.  

Під інвестиційними ресурсами пропонується 
розуміти всі форми капіталу, який залучається для 
фінансування інвестиційних потреб. Таке форму-
лювання, на наш погляд, підкреслює розмаїття 
видів і форм, в яких виступає капітал, що викорис-
товується для здійснення інвестиційної діяльності, 
а також можливостей щодо його залучення, чим, 
власне, і зумовлюється наявність безлічі класифі-
каційних критеріїв і самих класифікацій інвести-
ційних ресурсів [8-11], зокрема: за титулом влас-
ності – власні, залучені та позикові; за відношен-
ням джерела залучення до підприємства – 
внутрішні та зовнішні; за часовим періодом залу-
чення – довгострокові та короткострокові; за нату-

рально-речовинною формою залучення – грошові, 
фінансові, матеріальні та нематеріальні; за наці-
ональною приналежністю власників капіталу – 
вітчизняні й іноземні; за цільовими напрямками 
використання – призначені для реального та 
фінансового інвестування; за забезпеченням окре-
мих стадій інвестиційного процесу – такі, що 
забезпечують передінвестиційні, інвестиційні та 
постінвестиційні стадії. 

Питання щодо класифікації інвестиційних ре-
сурсів наразі залишається дискусійним. Зокрема, в 
економічній літературі відсутнє однозначне розу-
міння сутності складових інвестиційних ресурсів, 
що виділяються за першими двома ознаками, тому 
вважаємо за необхідне викласти власну позицію. 
На нашу думку, до категорії власних варто 
відносити інвестиційні ресурси, що належать 
підприємству на правах власності, не підлягають 
поверненню, якщо вони надходять через зовнішні 
джерела, і не створюють жодних умов щодо 
претендування суб’єктами, які надали кошти, як 
на участь у доходах від інвестування, так і на 
будь-які інші платежі від підприємства. 

 
 

 
 

Рис. 3. Джерела формування та методи фінансування інвестиційних ресурсів 
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Залучені інвестиційні ресурси можна розгля-
дати як засоби, за якими підприємство не несе 
істотних юридичних зобов’язань, але які дають 
право суб’єктам, які надали кошти, претендувати 
на частину доходів від інвестування, наприклад, у 
вигляді дивідендів. Позикові інвестиційні ресурси 
являють собою фінансові зобов’язання підпри-
ємства, тобто становлять (і характеризують) капі-
тал, який надається на заздалегідь визначених 
умовах – строковість, гарантоване повернення та 
платність, а суб’єкти, які надали ці кошти, як 
правило, не претендують на участь у доходах від 
інвестування. 

Виходячи з викладеного, зауважимо, що 
ототожнювання деякими дослідниками [12, 13] 
власних джерел фінансування із внутрішніми, а 
позикових і залучених – із зовнішніми також 
вважаємо не зовсім коректним. Таким чином, за 
ознакою виникнення наслідків у вигляді фінан-
сових зобов’язань власні інвестиційні ресурси 
можна охарактеризувати як не боргові, залучені – 
як умовно-боргові, а позикові – як боргові. Як 
методи залучення інвестиційних ресурсів найчас-
тіше виділяють самофінансування, зовнішнє фі-
нансування (акціонування, пайове та цільове 
фінансування) боргове фінансування, у т.ч. пільго-
ве, оренду [14, 15]. Аналіз та узагальнення вітчиз-
няної [3, 16] та зарубіжної [17, 18] економічної 
літератури з питань, що стосуються фінансування 
інвестиційної діяльності, дозволяє виділити на-
ступний склад можливих джерел формування 
інвестиційних ресурсів, представлений на рис. 3. 
Висновки 

З огляду на зазначене, економічне зростання 
країни в цілому та окремих суб’єктів господа-

рювання багато в чому залежить від успішного 
розвитку інвестиційної діяльності яка здійсню-
ється за рахунок інвестиційних ресурсів. 

Реалізація моделі інноваційного розвитку на-
ціональної економіки та суб’єктів господарювання 
вирішальним чином залежить від наявності й 
доступності різноманітних джерел інвестиційних 
ресурсів. Особливо гострою постає проблема 
інвестиційного забезпечення машинобудівної га-
лузі, яка є фондоутворюючою та визначає рівень 
технологічного розвитку інших секторів еконо-
міки. 

Пошук шляхів підвищення рівня інвестицій-
ного забезпечення підприємства передбачає 
дослідження критеріїв прийняття інвестиційних 
рішень, під якими слід розуміти певні умови 
інвестиційного середовища. Визначення таких 
умов передбачає багаторівневий підхід, що врахо-
вує привабливість зовнішнього та внутрішнього 
середовища. 

Завдяки активізації інвестиційної діяльності 
збільшуються об’єми виробництва, росте націо-
нальний дохід, відбувається розвиток галузей і 
регіонів, що сприяє розширенню відтворювання 
виробничих сил, зростанню національного багат-
ства, підвищенню ефективності економіки і рівня 
життя населення, забезпечуючи підвищення його 
якості. Інакше кажучи, реальні інвестиції є голов-
ним джерелом ефективного розширеного оновлен-
ня основних фондів і переходу виробництва на 
шляхи високотехнологічного розвитку. Тому 
збільшення обсягів і вдосконалення структури 
інвестицій в основний капітал є вирішальним з 
найважливіших завдань економічної політики. 
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