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Анотація 

Розглянуто сутність процесів забезпечення інвестування, його особливості; здійснено класифікацію процесів 

забезпечення інвестиційного розвитку 
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Abstract 

The meaning of ensuring investment processes and its peculiarities are considered; the classification of  processes 

ensuring investment development is made 
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Вступ 

Сучасний стан розвитку економіки України об’єктивно вимагає радикальних змін в розвитку 

інвестування, оскільки забезпечити майбутнє економічне зростання без значного приросту інвестицій 

в реальному секторі неможливо. Налагодження процесів забезпечення інвестиційного розвитку 

відіграє важливу роль в активізації інвестиційної діяльності підприємств. Актуальність забезпечення 

інвестиційного розвитку пояснюється тим, що саме бачення інвестором процесів забезпечення 

допомагає залучити нові виробничі потужності через відображення рівня культури виробництва. 

 

Результати дослідження 

Формалізація процесів забезпечення інвестування може передбачати використання сукупності 

методів, способів, механізмів, програм чи алгоритмів вирішення існуючих завдань, регламентування 

яких відрізняються у різних сферах економіки для усіх суб’єктів господарювання. Багатоваріантність 

підходів до визначення процесів забезпечення дозволяє ідентифікувати сутність процесів забезпечення 

інвестування, які вважаємо за доцільне розглядати як сукупність заходів, умов, засобів чи методів, що 

спрямовані на забезпечення стабільного інвестиційного процесу. 

Сукупність процесів забезпечення інвестування характеризує інвестування з різних точок зору, 

проте вичерпної характеристики інвестування з позицій усіх процесів, які йому характерні, не 

запропоновано. Вважаємо, що інвестування має трактуватися з поглядів його організації, оскільки 

існування виробництва. збуту, технологій, персоналу, способів використання ресурсів залежить саме 

від ефективності організації. Такий механізм функціонування дозволяє розділити процеси 

забезпечення на основні та допоміжні (рис. 1).  

Прикладне освоєння інвестицій повинно базуватися на дотриманні вимог нормативно-правових 

актів (нормативно-правове забезпечення) конкретного регіону реалізації інвестування. Відповідно до 

таких вимог має бути сформована організаційна структура на яку будуть покладені обов’язки 

реального втілення інвестицій (організаційне забезпечення), які мають бути належним чином 

профінансовані (фінансове забезпечення). Здійснення таких заходів передбачає певний механізм, який 

розкривається через допоміжні процеси забезпечення інвестування.  

Систематизація процесів забезпечення інвестування дозволяє виявити основні важелі впливу та 

відповідно регулювання інвестування, що є змістом інвестиційного менеджменту. В основу виділення 

основних процесів забезпечення інвестування повинна бути покладена їх нормативно-правова основа, 

що пояснюється існуванням значної кількості нормативно-правових актів, які включають: Закони 

України, укази Президента України, Постанови Уряду, накази відповідних інституцій, що 

організаційно управляють інвестиційним процесом. Інвестиційне законодавство України упродовж 

років незалежності в Україні склало майже тисячу законодавчих актів, які регулюють ту чи іншу сферу 

інвестиційної активності [1]. Поряд з цим існують міжнародні, державні, галузеві стандарти діяльності, 
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які необхідно виконувати, що додатково ускладнює роботу підприємств. Таким чином, нормативно-

правова основа виступає основним аксіоматичним чинником у інвестуванні, що дозволяє виділити, а 

також віднести процеси нормативно-правового забезпечення інвестування підприємств до основних. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Рис. 1. Класифікація процесів забезпечення інвестування (авторська розробка) 

 

Формування необхідного фінансового забезпечення інвестування є першоосновою без якої 

неможливі будь-які вкладення. Фінансове забезпечення є важливим з точки зору достатності 

інвестиційних ресурсів, їх вартості, графіка надходжень, структури джерел фінансування, матеріальної 

відповідальності уповноважених осіб і т. д. Нездатність інвестора забезпечити належне фінансове 

забезпечення зводить на нівець усі спроби менеджерів ефективно управляти реалізацією інвестицій, а 

існування найбільш сприятливого правового середовища залишиться лише в якості декларативних 

положень. 

Організаційне забезпечення процесів інвестування поряд із нормативно-правовим та фінансовим є 

гнучкою структурою, що змінюється на різних етапах реалізації інвестування і виступає тимчасовим 

елементом організаційної структури, що повинен гарантувати узгодженість і координованість 

взаємодії всіх підрозділів, задіяних до реалізації інвестування, які за допомогою допоміжних процесів 

забезпечення інвестування дозволять послідовно реалізувати інвестиції [2]. 

Виділення допоміжних процесів забезпечення інвестування пояснюється основами реалізації 

різноманітних аспектів інвестиційної діяльності. 

Мається на увазі, що при інвестуванні об’єкт інвестування існує в певному інституційному 

середовищі (інституційне забезпечення) і має використовувати відповідну інфраструктуру 

(інфраструктурне забезпечення). На об’єкт інвестування надходить інформація (маркетингове та 

інформаційне забезпечення), яка має бути опрацьована відповідальними особами (кадрове 

забезпечення) та має бути прийняте рішення стосовно того як діяти надалі (технологічне забезпечення) 

і які при цьому використовувати ресурси (ресурсне забезпечення). Крім того, на наш погляд, можливим 

є виділення інших видів процесів забезпечення інвестування, що характеризують окремі особливі 

елементи інвестування, що відображають в цілому сутність інвестування. 

 

Висновки 

Виявивши несистемність досліджень процесів забезпечення інвестування доцільно відзначити їх 

інтегрованість та взаємообумовленість, які пояснюються існуванням проблем інвестиційної діяльності 

в відповідних напрямах функціонування підприємств, що становлять значний науковий інтерес у сфері 

вдосконалення інвестування. 

Процеси забезпечення інвестування 

Основні (є безумовними і необхідними, 

що визначаються змістом інвестування ) 

Допоміжні (існування та зміст визначаються 

особливостями об’єкта інвестування та 

способами реалізації інвестицій) 

Процеси нормативно-правового 

забезпечення 

Процеси організаційного 

забезпечення 

Процеси фінансового 

забезпечення 

Процеси інформаційного забезпечення 

Процеси техніко -технологічного забезпечення 

Процеси кадрового забезпечення 

Процеси інфраструктурного забезпечення 

Процеси інституційного забезпечення 

Процеси маркетингового забезпечення 

Процеси ресурсного забезпечення 
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