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ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
ЯК ОСНОВА РОЗВИТКУ 

ПІДПРИЄМСТВА

INVESTMENT ACTIVITY AS THE BASIS 
FOR ENTERPRISE DEVELOPMENT

Дане дослідження спрямоване на вивчення теоретичних засад інвестицій-
ної діяльності підприємств, осягнення сутності останньої та виокремлення 
її особливостей. У роботі визначено три підходи до трактування поняття 
інвестиційної діяльності; наведено класифікацію інвестиційної діяльності 
підприємств із урахуванням об’єктів інвестування; розглянуто зв’язок між 
операційною, інвестиційною та фінансовою діяльністю підприємства, який 
забезпечує ефективність його функціонування. За результатами дослідження 
запропоновано авторське трактування поняття інвестиційної діяльності 
підприємства та встановлено базові її особливості.

The aim of this paper is to critically analyze the theoretical framework of 
investment activity of enterprises, to examine the essence of investment activity 
and to explore its features.

The paper examines three different approaches to the concept of investment 
activity interpretation. The system of investment activity classification has 
been provided to include investment objects. The connection between operating, 
investment and financial activities of the enterprise is considered to ensure the 
efficiency of enterprise activity.

The author offers a definition of investment activity, based on the appropriate 
normative legal acts and fundamental studies on investment activity of enter-
prises analyze. The investment activity of the enterprise is defined as the content 
and organic unity of theoretical knowledge, skills, thoughts and practical activity 
of the investor in the person of the legal entity that concerns the investment in 
various forms in order to capitalize the investment object value, to obtain profit 
and / or achieve another positive effect, including social and environmental effect.

In the work The main features of investment activity of enterprises are defined 
in the article, namely: dynamism of the process; awareness of the goals; sequence 
of the stages; connection between investment cycles and the life cycle of the en-
terprise; functional forms of value; considerable inequality of volumes at separate 
stages of the entrepreneur operational activity; ensuring growth of entrepreneur 
operational activity due to the implementation of capital investments; the closeness 
of ties between investment and financial activities that leads to the emergence 
of unified ways of investment projects implementation and resources attraction.

Ключові слова: інвестиції, інвестиційна діяльність, інвестиційний порт-
фель, інвестиції розвитку, фінансові інвестиції, інвестиційний цикл, інвес-
тиційний проект. 

Keywords: investment, investment activity, investment portfolio, investment 
development, financial investments, investment cycle, investment project.
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Постановка проблеми у загаль-
ному вигляді та її зв’язок з науко-
вими чи практичними завданнями. 
Розвиток підприємств та зростання 
їх конкурентоспроможності за своєю 
природою є складними економічними 
процесами, що вимагають постійної 
кооперації між суб’єктами господа-
рювання (підприємствами, фінансо-
во-кредитними установами, фізич-
ними особами і державою) з метою 
формування інвестиційних ресурсів 
й активізації інвестиційної діяльно-
сті як основи структурних зрушень 
та соціально-економічного розвитку 
країни.

Аналіз обсягів реалізованих в Укра-
їні капітальних вкладень впродовж 
2008-2016 рр. дозволяє стверджува-
ти про дефіцитність інвестиційних 
ресурсів. Так, в середньому капіта-
ловкладення становили 19,46 % від 
ВВП, натомість у Чехії та Польщі в 
періоди активного зростання економі-
ки зазначений показник становив 30-
70 %. Обмежені обсяги капітальних 
інвестицій пов'язані з економічною та 
політичною нестабільністю в країні, 
надмірно великим зносом основних 
засобів, наявністю інфляційних про-
цесів, обмеженістю власних коштів 
підприємств і труднощами залучення 
зовнішнього фінансування. За таких 
обставин важливим є посилення ролі 
інвестиційної діяльності підприємств 
та нарощування обсягів фінансування 
інвестиційних перетворень для ство-
рення конкурентних переваг націо-
нальної економіки.

Аналіз основних досліджень і пу-
блікацій. Дослідженню аспектів інвес-
тиційної діяльності присвячені праці 
багатьох вітчизняних і зарубіжних 
вчених, таких як І. Бланк, В. Боча-
ров, Л. Гончаренко, М. Денисенко, 
А. Дука, Г. Іванов, Т.  Майорова, А. 
Пересада, С. Погасій, Є. Стефанович, 
Н. Тараненко, В. Федоренко, Д. Чер-
ваньов та ін. Приймаючи до уваги 
неоднорідність визначення вченими 
поняття інвестиційної діяльності до-
цільно детально розглянути її особли-
вості для осягнення сутності останньої 
та більш точного її трактування.

Формулювання цілей статті. 
Зазначена актуальність зумовлює не-

обхідність комплексного дослідження 
і обґрунтування теоретичних основ 
інвестиційної діяльності підприємств 
через призму удосконалення методо-
логії їх змісту та ролі у процесі сус-
пільного відтворення. 

Виклад основного матеріалу 
дослідження. Загально відомо, що 
існування кожного конкретного під-
приємства неможливе без здійснення 
звичайної та надзвичайної діяльно-
сті. Сутність звичайної діяльності 
полягає у виконанні операцій, які 
забезпечують реалізацію поставленої 
мети суб’єкта господарювання або 
виникають у результаті її здійснення. 
Що стосується надзвичайної діяль-
ності, то вона носить тимчасовий, 
нерегулярний характер і продикто-
вана непередбачуваними обставина-
ми, такими як: аварії, стихійні лиха 
тощо. Звичайна діяльність, у свою 
чергу, поділяється на операційну та 
іншу звичайну діяльність (інвести-
ційну і фінансову). Перелічені види 
господарської діяльності між собою 
мають щільний та нерозривний зв'я-
зок (рис.1), який забезпечує функці-
онування будь-якого підприємства і 
пояснюється, з одного боку тим, що 
інвестиції дають можливість здійсню-
вати власне процес виробництва, а з 
іншого, що – результати останнього 
впливають на накопичення, тобто на 
можливості подальшого інвестування. 
В свою чергу фінансова діяльність в 
такому тандемі виступає сполучною 
ланкою, що поєднує рух капіталу та 
платежів.

Якщо операційна діяльність за-
безпечує виробництво продукції або 
надання послуг, фінансова – обслу-
говує грошові потоки на підприєм-
стві, то інвестиційна з-поміж всіх 
зазначених відіграє особливу роль, 
оскільки на мікрорівні вона формує 
виробничий потенціал, не допускає 
надмірного зносу основних фондів, 
забезпечує впровадження інновацій, 
сприяє розвитку персоналу, дозволяє 
реалізовувати фінансові інвестиції, 
оптимізує структуру активів та капі-
талу, забезпечує зростання ринкової 
вартості підприємства та ін., а на 
макрорівні – вона дозволяє реалізу-
вати стратегічні цілі економічного 
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Фінансова 
діяльність 

Рис. 1. Зв'язок між видами діяльності підприємств*

* Складено автором самостійно.

розвитку, здійснювати природоохо-
ронні заходи, забезпечує просте та 
розширене відтворення, прискорює 
НТП, вирішує проблеми соціального 
характеру (в т.ч. безробіття) тощо.

Оскільки інвестиційна діяльність 
через взаємодію фізичних, юридичних 
осіб та держави забезпечує реалізацію 
самих інвестицій, то для розкриття 
її сутності та опису механізму змін 
до яких вона призводить спершу до-
цільно дослідити погляди науковців 
на квінтесенцію базової ієрархічної 
категорії «інвестиція», яку фунда-
тори економічної науки, такі як А. 
Сміт, Д. Рікардо, К. Маркс, Дж. М. 
Кейнс, Р. Солоу та інші розглядали 
як одну з найважливіших передумов 
суспільного добробуту та економічно-
го розвитку. 

Дослідження фундаментальних 
надбань вітчизняних та зарубіжних 
науковців, присвячених вивченню 
концептуальних основ категорії «ін-
вестиції», дає підстави стверджувати 
про те, що саме поняття у багатьох 
напрямках економічної науки трак-
тується неоднаково, набуваючи при 
цьому, залежно від сфери викори-
стання різного змісту. Загалом інвес-
тиції ототожнюються з цінностями 
(активами) або сукупністю витрат, 
що реалізуються у формі довгостро-
кових вкладень капіталу з метою 
одержання доходу або проценту. Од-
нак, слід наголосити, що інвестиції 
можуть бути і короткостроковими 
(наприклад, фінансові вкладення в 
цінні папери терміном дії до одного 
року).

Різнопланове визначення катего-
рії інвестиції також висвітлюється 
і в нормативно-правових джерелах. 
Так, у Податковому кодексі під нею 
розуміють господарські операції, які 
передбачають придбання основних 
засобів, нематеріальних активів, кор-
поративних прав та/або цінних папе-
рів в обмін на кошти або майно [1], у 
Законі «Про інвестиційну діяльність» 
[2] – це цінності, а у Міжнародних 
стандартах бухгалтерського обліку 
[3] її розглядають як активи, що 
підтверджує тезу про багатозмістов-
ність інвестицій, яка детермінована 
сферою застосування.

З тлумаченням категорії «інвес-
тиції» тісно пов’язане й визначення 
дефініції «інвестиційна діяльність». 
Проведений огляд визначень інвес-
тиційної діяльності, що наводяться 
провідними вітчизняними та зару-
біжними науковцями у цій сфері, дає 
можливість їх упорядкувати у три 
підходи. 

Більшість авторів, а саме: В. Боча-
ров [4], Л. Гончаренко [5], М. Дени-
сенко [6], Є. Стефанович [7], В. Фе-
доренко [8], Д. Черваньов [9] та інші 
ототожнюють інвестиційну діяльність 
з реалізацією інвестицій задля отри-
мання позитивного ефекту під яким 
розуміють отримання прибутку чи 
досягнення інших соціальних благ. 
Водночас А. Дука [10], Г. Іванов 
[11], Т. Майорова [12], А. Пересада 
[13] та С. Погасій [14] вважають, що 
інвестиційна діяльність – це робота 
та процеси, що проводяться з метою 
реалізації інвестицій. І. Бланк [15], 
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Н. Татаренко, А. Поручник [16] роз-
глядаючи інвестиційну діяльність, 
визначають її з точки зору капіталі-
зації вартості об’єктів власності та 
кооперації суб’єктів інвестиційної 
діяльності.

Зауважимо, що зміст інвестиційної 
діяльності також розкрито у Націо-
нальних стандартах бухгалтерського 
обліку [17] та Законі України «Про 
інвестиційну діяльність» [2]. Від-
повідно до першого нормативного 
документу, інвестиційна діяльність 
– це придбання та реалізація тих 
необоротних активів, а також тих фі-
нансових інвестицій, які не є складо-
вою частиною еквівалентів грошових 
коштів; згідно з другим, інвестиційна 
діяльність – є  сукупністю практич-
них дій громадян, юридичних осіб і 
держави щодо реалізації інвестицій; 
при цьому інвестиційна діяльність, 
пов’язана із вкладенням капіталу в 
об’єкти підприємницької та інших 
видів діяльності з метою одержання 
прибутку (доходу) та/або досягнення 
соціального та екологічного ефекту.

Згідно Закону України «Про ін-
вестиційну діяльність» об’єктами 

інвестиційної діяльності можуть 
бути будь-яке майно, в тому числі 
основні фонди і оборотні кошти в 
усіх галузях економіки, цінні папе-
ри (крім векселів), цільові грошові 
вклади, науково-технічна продукція, 
інтелектуальні цінності, інші об’єкти 
власності, а також майнові права. Ок-
рім того, дана норма закону містить 
заборони щодо переліку об’єктів в 
які можна вкладати кошти. Так, за-
бороняється інвестування в об’єкти, 
створення і використання яких не 
відповідає вимогам санітарно-гігіє-
нічних, радіаційних, екологічних, 
архітектурних та інших норм, вста-
новлених законодавством України, 
а також порушує права та інтереси 
громадян, юридичних осіб і держави, 
що охороняються законом.

Виходячи з викладеного, на рис. 2. 
наведено класифікацію інвестиційної 
діяльності підприємств із урахуван-
ням об’єктів інвестування, що харак-
теризують інвестиційний портфель 
підприємства. 

Якщо з інвестиційною діяльністю, 
що пов’язана з реалізацією фінан-
сових інвестицій питання можуть 
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Рис. 2. Класифікація інвестиційної діяльності підприємства*

* Складено автором самостійно
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виникати тільки зі сторони їх опти-
мізації у портфелі, то інвестиційна 
діяльність, що пов’язана з реаліза-
цією інвестицій розвитку потребує 
більш детальної уваги, оскільки 
останні здійснюють прямий вплив 
на виробничу сферу підприємства та 
мають викликати підвищений інтерес 
з боку держави в частині проведення 
їх фінансування.

На нашу думку, інвестиції роз-
витку тісно пов’язані з поняттям 
оновлення основних засобів. Для 
з’ясування сутності й взаємозв’язків 
процесів оновлення та відновлення 
їх варто розглядати на рівні окремої 
одиниці засобів праці, а також на 
рівні сукупності засобів праці під-
приємства. 

Оновлення і відновлення окремої 
одиниці засобів праці може бути част-
ковим або повним. Відповідно до цьо-
го, оновлення окремої одиниці засобів 
праці є відтворенням застарілої і зно-
шеної одиниці засобів праці на новій 
технічній основі через заміну якісно 
новою, а також її удосконалення за 
допомогою модернізації. Водночас, 
відновлення окремої одиниці засобів 
праці означає відтворення застарілої 
і зношеної одиниці засобів праці на 
попередній технічній основі шляхом 
заміни новою аналогічного зразка, а 
також усунення її фізичного зносу 
конструктивних елементів у нату-
ральній формі шляхом капітального 
ремонту. 

На рівні сукупності засобів праці 
підприємства необхідно розрізняти 
інтенсивне та екстенсивне оновлення 
і просте та розширене відтворення. 
Інтенсивне оновлення передбачає 
вдосконалення (модернізацію) ді-
ючих засобів праці або їх заміну 
новими – ефективнішими, тобто 
інтенсивне оновлення здійснюється 
на базі якісно нової техніки, завдяки 
чому технічний рівень виробництва 
стає більш високим. Екстенсивне 
оновлення характеризується попов-
ненням засобів праці аналогічного 
зразку та на тому ж рівні технічного 
оснащення. При простому відтво-
ренні засобів праці розмір їх зміни 
практично дорівнює нормі аморти-
заційних відрахувань на реновацію 

(ремонт та заміна на попередній тех-
нологічній основі), а при розширено-
му відтворені – залежить не лише від 
нормативного строку експлуатації, 
але й темпів щорічного збільшення 
обсягу основних фондів.

Окремої уваги потребує розгляд 
особливостей інвестиційної діяльності 
підприємства. Проведене дослідження 
дає можливість стверджувати про 
наступне:

– інвестиційна діяльність харак-
теризується динамічністю процесу, 
зміною функціональних форм варто-
сті, усвідомленістю цілей та послідов-
ністю етапів;

– інвестиційна діяльність кожно-
го окремого підприємства знаходить 
своє відображення в цільових орієн-
тирах, що проявляються у множині 
розподілу їх за різними класифіка-
ційними ознаками;

– обсяги інвестиційної діяльності 
характеризуються суттєвою нерівно-
мірністю на окремих етапах функціо-
нування підприємства, що пов’язана з 
його життєвим циклом та диференціа-
цією цілей інвестиційної діяльності на 
кожній стадії розвитку підприємства. 
Крім того, масштаби діяльності такого 
роду вимагають достатності в певний 
момент часу фінансових ресурсів та 
інших сприятливих умов.

– інвестиційна діяльність за-
безпечує зростання операційної 
діяльності підприємства завдяки 
реалізації інвестицій капітально-
го характеру шляхом генерування 
прибутку через збільшення опера-
ційного доходу за рахунок запуску 
нового виробництва та виходу на 
нові ринки і водночас зменшення 
витрат за рахунок заміни фізично 
та морально зношеного обладнання 
й нематеріальних активів.

– концепція життєвого циклу 
підприємства тісно пов’язана з його 
інвестиційними циклами, що являють 
собою набір фаз, котрі протікають 
протягом часу здійснення інвестицій 
від моменту формування намірів до 
виходу об’єктів на проектні техні-
ко-економічні показники – обсяги 
отриманих інвестором відразу, через 
проміжки часу або паралельно дохо-
дів;
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– протяжність інвестиційних 
циклів характеризується фазами 
(етапами), що мають своє відобра-
ження у грошових потоках, які 
можуть бути негативними (інвести-
ційні витрати та витрати пов’язані 
з ліквідацією активів) і позитивним 
(прибуток та дохід від ліквідації 
активів);

– інвестиційна діяльність підпри-
ємства супроводжується виникненням 
ризиків, котрі є сукупністю загаль-
них (внутрішньо - та зовнішньоеко-
номічних, екологічних ризиків) та 
специфічних (ризики інвестиційного 
портфеля, об’єктів інвестування) 
складових;

– тіснота зв’язків між інвести-
ційною та фінансовою діяльністю 
зумовлює появу уніфікованих шляхів 
реалізації інвестиційних проектів та 
залучення ресурсів для будь-якого 
підприємства. 

ВИСНОВКИ
Дослідження численних фундамен-

тальних джерел та нормативно-право-
вих актів щодо економічної сутності 
інвестиційної діяльності підприємств 
й розуміння філософських підвалин 
тлумачення її змісту дозволило дати 
власне трактування цього поняття. 
Так, інвестиційну діяльність підпри-
ємства визначено як предметно-впо-
рядковану єдність теоретичних знань, 
умінь, замислів та практичних дій 
інвестора в особі юридичної особи 
щодо реалізації інвестицій у різних 
формах з метою капіталізації варто-
сті об’єкту інвестування, отримання 
прибутку та/або досягнення іншого 
позитивного ефекту (в т.ч. соціального 
й екологічного). 

Базовими особливостями інвес-
тиційної діяльності підприємств у 
роботі встановлено наступні: дина-
мічність процесу; усвідомленість 
цілей; послідовність етапів; зв’язок 
інвестиційних циклів з життєвим 
циклом підприємства; зміна функці-
ональних форм вартості; суттєва не-
рівномірність обсягів на окремих ета-
пах функціонування підприємства; 
забезпечення зростання операційної 
діяльності підприємства завдяки 

реалізації інвестицій капітального 
характеру; тіснота зв’язків між інвес-
тиційною та фінансовою діяльністю, 
що зумовлює появу уніфікованих 
шляхів реалізації інвестиційних про-
ектів і залучення ресурсів.
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