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Анотація. Досліджено генезу поняття «інвестиції» в основних положеннях класичних економічних
теорій, систематизовано сучасні наукові підходи
тлумачення сутності цього поняття. Значущість
інвестиції для досягнення завдань стратегічного
розвитку підтверджено аналізом нормативно-правових актів деяких країн світу. Це дозволило сформувати власну позицію щодо розуміння понять «інвестиції міжнародних фінансових організацій» та
«інвестиційне кредитування за участі міжнародних
фінансових організацій».
Обґрунтовано специфічні функції та принципи
останнього.

Анотация. Исследованы генезис понятия «инвестиции» в основных положениях классических экономических теорий, систематизированы современные
научные подходы толкования сущности этого понятия. Значимость инвестиции для достижения задач
стратегического развития подтверждено анализом нормативно-правовых актов некоторых стран
мира. Это позволило сформировать собственную
позицию относительно понимания понятий «инвестиции международных финансовых организаций» и
«инвестиционное кредитование при участии международных финансовых организаций». Обоснованы
специфические функции и принципы последнего.
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Постановка проблеми. Питання інвестицій
для економічного розвитку завжди було і є актуальним для всіх країн світу, адже прогресивний
рух неможливий без двох взаємопов’язаних і
взаємозалежних факторів – інновацій та інвестицій. Вплив цих факторів eже зараз є достатньо відчутним. Країни намагаються реалізувати
власні стратегії побудови цифрової економіки як
першого етапу переходу до постіндустріального
суспільства. У свою чергу, досягнення цього неможливо без активізації інвестиційно-інноваційної діяльності, спираючись на узагальнення
методологічного і теоретичного підґрунтя, зокрема верифікації понятійного базису.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Вагомий внесок у формування теоретико-методологічних засад інвестиційної діяльності й інвестиційного кредитування зокрема зроблено
представниками зарубіжних і вітчизняної економічних наукових шкіл, зокрема Г. Александером, І. Балабановим, І. Бланком, Дж. Бейлі, Т. Васильєвою, О. Вовчак, Дж. Кейнсом, Л. Красавіною, М. Крупкою, А. Кузнєцовою, О. Лаврушиним, Т. Майоровою, А. Пересадою, М. Портером,
М. Савлуком, Р. Соллоу, Дж. Фрідманом, В. Усоскіним, У. Шарпом та іншими. Водночас питання
інвестиційної діяльності й інвестиційного кре-

дитування за участі міжнародних фінансових
організацій потребують подальшого дослідження, спираючись на ґрунтовний науковий базис.
Мета статті полягає в узагальненні теоретичних засад інвестиційного кредитування, розкритті його головних характеристичних аспектів
за участі міжнародних фінансових організацій
з погляду сучасної економічної науки та практики.
Виклад основних результатів дослідження
та їх обґрунтування. Інвестиційне кредитування як економічна категорія має глибинний зміст,
який формується двоєдністю сутності таких понять, як «інвестиції» і «кредит».
Еволюція категорії «інвестиції» прослідковується, починаючи з основних положень класичних економічних теорій (табл. 1).
Так, К. Маркс, визначаючи кругообіг грошей
як капіталу «Д – Т – Д», де Д' = Д + ΔД, наголошує, що «…спочатку авансована вартість не
тільки зберігається в обігу, а й змінює свою величину, приєднує до себе додаткову вартість,
або зростає. … цей рух перетворює її в капітал»
[1, с. 144], уточнює, що «…всі рушійні пружини
виробництва діють енергійніше, що сильніше
розширюється разом із масою авансованого капіталу масштаб виробництва» [1, с. 453–454].
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Водночас К. Маркс стверджує, «…якщо розширення виключно кількісне, то прибутку великих і менших капіталів однієї і тієї самої галузі виробництва ставляться один до одного так
само, як величини авансованих капіталів. Якщо
кількісне розширення веде до якісної зміни, то

одночасно підвищується норма прибутку для
більшого капіталу» [1, с. 467].
Отже, за К. Марксом, інвестиції мають складну природу і розглядаються як процес перетворення суспільного продукту в капітал, а також
фаза кругообігу капіталу.
Таблиця 1

Генеза поняття «інвестиції» в основних положеннях класичних економічних теорій
Економічна теорія
Характеристична сутність інвестицій розкривається через
К. Маркс
авансовану вартість та авансований капітал;
Теорія капіталу
доктрину економічної кризи [1]
Теорія відтворення
М.І. Туган-Барановський
фази промислового циклу визначаються процесом інвестування;
Інвестиційна теорія циклів
«Вільний капітал є потенційною купівельною силою, яка постійно накопичується в роки промислового застою, не справляє ніякого впливу на товарний
ринок доти, доки капітал залишається вільним. Але коли капітал розміщується, в будь-якій формі, вся його потенційна купівельна сила переходить
в активну, капітал проникає в промисловість, витрачається на розширення
виробництва, як наслідок – промисловість оживає» [2, с. 499–500]
Дж. Кейнс
«поточний приріст цінності капітального майна в результаті виробничої діТеорія зайнятості,
яльності …», або «…та частина доходу за даний період, яка не була викориспроцента і грошей
тана на споживання», «…інвестиції, а не заощадження, викликають зміни
в доході та є його носієм» [3, с. 23].
відтворювальний ланцюг «споживання – заощадження – накопичення»
«…загальна сума заощаджень є сукупним результатом дії безлічі окремих
споживачів, а величина інвестицій – сукупний результат дії індивідуальних
підприємців, ці дві величини повинні бути рівні між собою, оскільки кожна
з них дорівнює перевищенню доходу над споживанням» [2, с. 24]
П. Самуельсон, Дж. Кейнс,
визначення домінуючих факторів економічного зростання;
Дж. Р. Хікс, У. У. Ростоу та ін. «…інваріантність механізмів інвестування виробництва для різних еконоТеорія економічного
мічних систем і загальні закономірності, що характеризують вплив цих інзростання
вестицій на економічне зростання» [4, с. 136]
Примітка. Сформовано автором на підставі опрацювання наведених вище публікацій.

Дж. Кейнс, розкриваючи сутність теорії зайнятості, визначає, що «рівноважний рівень зайнятості залежить: а) від функції сукупної пропозиції; б) від схильності до споживання; в) від
обсягу інвестицій» [3, с. 13].
Положення класичних економічних теорій
набули подальшого розвитку в сучасних наукових дослідженнях. Так, С. Брю, Р. Дорнбуш,
П. Кухта, К. Макконнелл, Е. Фішер, Р. Шмалензі, спираючись на витратний підхід, деталізують
напрями спрямування інвестицій – на житлове,
сільськогосподарське, промислове будівництво,
створення, розширення, реконструкцію і технічне переозброєння основного капіталу, поліпшення освіти тощо [5–7]. Науковці І. Веретенникова, Л. Гітман, М. Джонком, М. Крупка,
І. Сергєєв вважають, що інвестиції – спосіб розміщення капіталу, який має забезпечити його
збереження та зростання, або створення нового
капіталу [8–10]. Натомість А. Пересада підкреслює, що «поняття “інвестиції” значно ширше,
ніж довготермінове капіталовкладення у вироб-

ничі активи, оскільки можуть здійснюватися в
найрізноманітніших формах (реальній, фінансовій, інтелектуальній, інноваційній)…» [11, с. 10].
Л. Кльоба визначає технократичний, психологічний і відтворювальний підходи [12, с. 8–11];
І. Бланк акцентує увагу на об’єктному підході
та підході потенційних можливостей [13, с.
10–15]; Т. Васильєва обґрунтовує ресурсний, а
також загальний – коли інвестиції визначаються як засоби, що вкладаються з деякою метою,
івідокремлений підхід – коли чітко визначається
предмет, суб’єктно-об’єктні відносини інвестиційної діяльності [14, с. 88–90].
Підсумовуючи, можна зазначити, що на макроекономічному рівні інвестиції – це частка
ВВП, яка не споживається в поточному періоді
та забезпечує приріст капіталу в економіці. На
мікрорівні – процес створення нового капіталу
внаслідок відтворення виробництва, активізації
підприємницької діяльності тощо.
Згідно з теорією фінансів – це витрати з метою
отримання майбутнього корисного результату.
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Визнаючи здійснення інвестиції важливою
умовою досягнення завдань стратегічного розвитку, уряди багатьох країн світу і міжнародні

організації ухвалюють правові акти для підтримки і розвитку інвестицій та інвестиційної
діяльності (табл. 2).

Таблиця 2
Визначення сутності поняття «інвестиції» за нормативним підходом
Джерело
Інвестиції – це
Закон України
усі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об’єкти під«Про інвестиційну
приємницької та інших видів діяльності, в результаті якої створюється прибуток
діяльність» [15]
(дохід) або досягається соціальний ефект
Закон Республіки
усі види майна (крім товарів, призначених для особистого споживання), включаКазахстан
ючи предмети фінансового лізингу з моменту укладення договору лізингу, а також
«Про інвестиції» [16]
права на них, що вкладаються інвестором до статутного капіталу юридичної особи або збільшення фіксованих активів, які використовуються для підприємницької
діяльності, а також вироблені й отримані фіксовані активи в рамках договору концесії концесіонером (правонаступником)
Закон Республіки
будь-яке майно та інші об’єкти цивільних прав, що належать інвестору на правах
Білорусь
власності, інших законних підставах, що дозволяє йому розпоряджатися такими
«Про інвестиції» [17]
об’єктами, що вкладаються інвестором на території Республіки Білорусь способами, передбаченими цим Законом, з метою отримання прибутку (доходів) і (або)
досягнення іншого значимого результату або в інших цілях, не пов’язаних
з особистим, сімейним, домашнім та іншим подібним використанням
Організація
витрати на придбання об’єкта інвестицій і супутні інвестиції в пов’язані виробз промислового
ництва; витрати на транспортування та встановлення устаткування; витрати на
розвитку ООН –
збільшення оборотних коштів, виключаючи приріст кредиторської заборгованості
методика ЮНІДО [18] за товарні поставки; виробничі витрати на матеріали, сировину і енергію, заробітну плату; витрати на ремонт і обслуговування устаткування; витрати на соціальне
страхування, на виплату зборів, мит, податків; на маркетингову діяльність
Примітка. Складено автором на підставі вказаних публікацій.

Бачимо, що визначення базуються на витратному, суб’єктно-об’єктному підходах і підкреслюють: види предмету інвестицій – майнові й
інтелектуальні цінності; цільову спрямованість
– створення доходу (прибутку) і досягнення інших корисних ефектів; об’єктну і функціональну
орієнтованість – підприємницька, фінансова та
інші види діяльності.
Предметом дослідження є визначення характеристичних особливостей інвестицій та інвестиційного кредитування за участі міжнародних
фінансових організацій.
А. Пересада, уточнюючи такий вид інвестиції, як іноземні, наголошує, що це «запозичені
й кредитні ресурси міжнародних інвестиційних інституцій, зарубіжних корпорацій і фірм,
спільних підприємств» [11, с. 11].
У своїх працях Т. Говорушко, М. Леус,
Н. Обушна достатньо повно розкривають сутність іноземних інвестицій та їхню класифікацію
[19; 20]. Виходячи з цих позицій, на нашу думку,
інвестиції міжнародних фінансових організацій
– це вкладення, консолідація і мобілізація капіталу на користь країн світу, які належать до категорії найменш розвинених, з низькими доходами, доходами, меншими і вищими від середніх,
на сприяння досягненню цілей розвитку тисячо102

ліття, а також проведення структурних і галузевих реформ, розвитку конкуренції, приватизації
та підприємництва, зміцнення фінансових організацій і правових систем, розвитку необхідної інфраструктури для підтримки приватного
сектору, що дозволяє отримати економічний,
соціальний, екологічний та/або інші ефекти, базуючись на ринкових принципах і враховуючи
національні пріоритети, фактори часу і ризики.
У міжнародній практиці міжнародні фінансові організації для надання допомоги країнам,
які відчувають брак капіталу для вирішення
проблем розвитку, широко використовують механізм інвестиційного кредитування.
Утім, скажімо, Н. Попова, розглядає інвестиційне кредитування як фінансування діяльності, спрямованої на придбання, створення, реконструкцію, модернізацію об’єктів, у результаті
чого утворюється потік доходів, які забезпечують повернення банківських коштів і оплату за
користування ними за принципами кредитування [21].
На думку А. Пересади і Т. Майорової, інвестиційне кредитування – це кредитний процес,
що «включає сукупність механізмів реалізації
кредитних відносин в інвестиційній сфері» [22,
с. 38]. Таку позицію Т. Майорова ілюструє його
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специфічними особливостями [23]: а) об’єктом
кредитування виступає не позичальник, а його
інвестиційні наміри (інвестиційний проект),
отже, у кредитора виникає необхідність у детальному аналізі техніко-економічного обґрунтування інвестиційних заходів, що кредитуються; б) відсоток з інвестиційного кредиту не повинен перевищувати рівень дохідності за інвестиціями; в) строк інвестиційного кредиту залежить від строку окупності інвестицій, отже, він
може бути коротко-, середньо- та довгостроковим; г) інвестиційна позичка може бути видана
з пільговим терміном відшкодування (на строк
реалізації інвестицій), упродовж якого сплачуються лише проценти за кредит, а основна сума
боргу відшкодовується в наступні періоди часу.
Ʉɪɟɞɢɬ – ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɤɚɬɟɝɨɪɿɹ,
ɹɤɚ ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɜɢɞ ɫɭɫɩɿɥɶɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ,
ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɡ ɪɭɯɨɦ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɧɚ ɭɦɨɜɚɯ
ɡɜɨɪɨɬɧɨɫɬɿ

О. Семенюта вважає, що специфічною особливістю інвестиційного кредиту є те, що він не
може бути використаний як додатковий ресурс,
якого не вистачає. Учений аргументує це тим,
що погашення такого кредиту може відхилятися від терміну окупності тільки за умови, якщо
грошовий потік від таких інвестицій виявиться вищим, ніж передбачений у проекті. В іншому разі кредит буде використовуватися як ресурс, якого не вистачає, і втратить властивості
інвестиційного, тобто такого, який стимулює
економічне зростання на мікро- та макрорівні
[24].
Взаємозв’язок понять «інвестиція», «кредит»,
«інвестиційний кредит», «інвестиційне кредитування» зображено на рис.
ȱɧɜɟɫɬɢɰɿʀ – ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɤɚɬɟɝɨɪɿɹ,
ɹɤɚ ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɜɢɞ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ,
ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨʀ ɧɚ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɪɢɛɭɬɤɭ
ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɜɤɥɚɞɟɧɧɹ ɤɚɩɿɬɚɥɭ

ȱɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɢɣ ɤɪɟɞɢɬ – ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ ɳɨɞɨ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ
ɧɚ ɡɚɫɚɞɚɯ ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɨɝɨ ɤɪɟɞɢɬɭɜɚɧɧɹ

ɉɪɚɜɨɜɟ

ȱɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɟ ɤɪɟɞɢɬɭɜɚɧɧɹ – ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ
ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɤɪɟɞɢɬɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ
ɜ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɿɣ ɫɮɟɪɿ

Ɉɛ’ɽɤɬɢ
ɋɭɛ’ɽɤɬɢ
Ɏɨɪɦɢ ɪɭɯɭ ɤɚɩɿɬɚɥɭ:
ɜɢɪɨɛɧɢɱɚ, ɫɩɨɠɢɜɱɚ
ɋɩɨɫɨɛɢ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ: ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ,
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɿ, ɩɪɚɜɨɜɿ
ɉɪɢɧɰɢɩɢ:
ɡɚɝɚɥɶɧɿ (ɫɬɪɨɤɨɜɿɫɬɶ, ɰɿɥɶɨɜɢɣ
ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɩɥɚɬɧɿɫɬɶ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɿɫɬɶ)
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿ (ɥɿɛɟɪɚɥɿɡɚɰɿɹ,
ɭɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ, ɝɚɪɚɧɬɭɜɚɧɧɹ ɡɚɯɢɫɬɭ
ɩɪɚɜ, ɩɪɨɡɨɪɿɫɬɶ, ɭɡɝɨɞɠɟɧɿɫɬɶ

ɇɚɝɥɹɞ ɿ ɤɨɧɬɪɨɥɶ

ȱɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɚ ɬɚ ɤɪɟɞɢɬɧɚ
ɩɨɥɿɬɢɤɚ: ɦɟɬɚ, ɡɚɜɞɚɧɧɹ
ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɪɢɡɢɤɚɦɢ
ɉɪɨɰɟɞɭɪɢ: ɨɰɿɧɤɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɫɬɚɧɭ
ɩɨɡɢɱɚɥɶɧɢɤɚ; ɨɰɿɧɤɚ ɛɿɡɧɟɫ-ɩɥɚɧɭ
ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭ;
ɨɰɿɧɤɚ ɤɪɟɞɢɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ;
ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɫɯɟɦɢ ɤɪɟɞɢɬɭɜɚɧɧɹ;
ɧɚɞɚɧɧɹ ɬɚ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝ ɤɪɟɞɢɬɭ

Ɉɰɿɧɤɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ
ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɢɦ ɩɨɪɬɮɟɥɟɦ
Ɇɟɬɨɞɢ: ɫɚɦɨɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ, ɟɦɿɫɿɣɧɟ,
ɤɪɟɞɢɬɧɟ, ɞɟɪɠɚɜɧɟ, ɥɿɡɢɧɝɨɜɟ, ɡɦɿɲɚɧɟ,
ɩɪɨɟɤɬɧɟ

Рис. Сутність і взаємозв’язок понять «кредит», «інвестиція»,
«інвестиційний кредит», «інвестиційне кредитування»

Спираючись на узагальнення наукових підходів, пропонуємо уточнення поняття «інвестиційне кредитування за участі міжнародних фінансових організацій», а саме, як: процес надання
позичкового капіталу міжнародними фінансовими організаціями в рамках багатосторонньої
взаємодії учасників програми (проекту) міжнародної допомоги з метою реалізації цілей довгострокового розвитку на принципах гармонізації
та уніфікації процедур і правил, узгодженості з
національними пріоритетами, партнерства, орієнтованості на результат.

Варто зазначити, що інвестиційне кредитування за участі міжнародних фінансових організацій виконує специфічні функції. Надане
вище визначення сутності інвестицій міжнародних фінансових організацій обґрунтовує функцію додаткового резерву для зміцнення інвестиційного потенціалу розвитку національних
економік.
Важливою є контрольно-стимулювальна
функція, де остання її складова реалізується шляхом визначення відповідних умов надання, які зумовлюють економічні відносини
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і поведінку його суб’єктів. У свою чергу, перша
складова полягає в моніторингу ефективного
вкладення інвестицій, зокрема з боку міжнародних організацій і держави.
Заслуговує на увагу інноваційна функція,
адже цільове призначення цього виду кредиту
реалізується через фінансування інновацій та
інноваційних проектів пріоритетних галузей національної економіки, що дозволяє забезпечити
економічне зростання. Отже, наступною є функція драйвера і способу вирівнювання рівнів економічного зростання, також функція забезпечення підвищення якості життя. З інноваційною
функцією пов’язана функція посилення конкуренції, адже інвестиції, дозволяючи реалізовувати інноваційний потенціал, зміцнюють конкурентні позиції одних і послаблюють позиції
інших.
Безумовно, організація процесу інвестиційного кредитування за участі міжнародних фінансових організацій базується на загальних
принципах кредитування, до яких належать:
строковість, цільовий характер, платність і забезпеченість. Проте вважаємо, що такому виду
кредитування властиві також особливі принципи, які визначають його специфіку, а саме принципи: 1) лібералізації та вільного руху міжнародного капіталу; 2) урегулювання правових аспектів і розробка конкретних скоригованих дій
реалізації інвестиційного кредитування за нормами міжнародного права і відповідно до практики міжнародного співробітництва; 3) гарантування захисту прав та інтересів міжнародних
фінансових організацій; 4) прозорості та пропорційності інвестиційної політики задля забезпечення національної безпеки; 5) пріоритетності соціально орієнтованих інвестиційних проектів і програм; 6) гармонізації та уніфікації процедур і правил; 7) узгодженість із національними
пріоритетами; 8) державно-приватне партнерство.

Висновок. Отже, попри сформованість термінологічного базису сутності поняття «інвестиції», існують певні відмінності різних підходів,
які варто відмітити: 1) ототожнення інвестицій
і капітальних вкладень – предметом інвестування можуть бути основні засоби, оборотні
активи, фінансові інструменти, нематеріальні
активи, в той час як капітальні вкладення – це
витрати праці, матеріально-технічних ресурсів, грошових коштів на відтворення основних
фондів. Отже, капітальні вкладення є однією з
форм інвестицій; 2) результативність інвестицій – частіше пов’язують з отриманням доходу,
приростом капіталу, проте цілі інвестування та,
відповідно, ефекти можуть не мати економічний характер, а бути соціально, екологічно, інноваційно орієнтовані; 3) вкладення грошових
коштів – це одна з форм інвестування капіталу, але разом з нею можуть бути присутні інші
– фінансові інструменти, нематеріальні активи
(об’єкти інтелектуальної власності), рухоме і
нерухоме майно, інформаційні ресурси тощо;
4) статичність – характеристики інвестиції за
будь-яким підходом визначаються у статиці,
проте інвестиції доцільно розглядати в динаміці
процесу зміни форм вартості та взаємозв’язку
її елементів. Сформульована авторська позиція
щодо понять «інвестиції міжнародних фінансових організацій» і «інвестиційне кредитування
за участі міжнародних фінансових організацій»
відображає сутнісні характеристики та розширює змістовний елемент. Для здійснення інвестиційного кредитування за участі міжнародних
фінансових організацій важливим є формування його ефективного механізму, який повинен
ураховувати принципи і функції інвестиційного
кредитування, відповідати динамічним процесам трансформації світової економіки в умовах
поширення глобалізаційних процесів і підвищення значущості міжнародних інвестицій для
розвитку національних економік.
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