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 В наш час жодне підприємство не може розвиватись, розширюватись, 
підвищувати ефективність виробництва, впроваджувати в дію нові технології і 
т.п., не застосовуючи при цьому різних видів та форм вкладення капіталу.  
Промислові та інші підприємства постійно зіштовхуються з необхідністю 
інвестицій, тобто вкладанням внутрішніх і зовнішніх коштів у різноманітні 
програми і окремі заходи з метою організації нових, підтримки і розвитку 
діючих виробництв, технічної підготовки виробництва, отримання прибутку та 
інших кінцевих результатів. Саме в результаті інвестиційної  діяльності 
утворюється прибуток або ж досягається інший корисний ефект.  
 Тому проблема визначення раціональних форм, способів вкладання 
інвестицій, детальної класифікації інвестиційної діяльності для знаходження 
найраціональніших способів вкладання коштів, та, взагалі, визначення сутності 
поняття інвестицій як інструменту розвитку підприємства за будь-яких 
економічних умов викликає неабиякий інтерес у фахівців усього світу та є 
надзвичайно актуальною в наш час.  
 Інвестиційна діяльність завжди є ризикованішою , ніж просто   отримання  
відсотків  від  зберігання коштів на депозитах, але на противагу – інвестиції 
мають давати значно більший прибуток або інший корисний ефект, тому що 
при цьому приріст капіталу, який отриманий в результаті інвестування, повинен 
бути достатнім, щоб відшкодувати інвестору відмову від використання власних 
коштів на споживання в поточному періоді, нагородити його за ризик та 
компенсувати втрати від інфляції в майбутньому періоді. Як і будь-яка форма 
отримання прибутку інвестування  потребує певний час, щоб вкладені 
інвестиції почали приносити прибуток або ж показали свою неефективність. 
Тому потрібно детально дослідити підґрунтя для вкладення коштів. Процес 
інвестування приваблює саме тим, що дозволяє збільшити вкладені кошти і 
отримати прибуток як оплату за те, що інвестор не витратив ці кошти одразу, а 
зачекав і на свій страх і ризик інвестував їх у справу. Основною класифікацією 
інвестицій є поділ на фінансові, реальні, інтелектуальні та інноваційні. 
 Здійснення інноваційних інвестицій є, можливо, найбільш ризикованим, 
але при вдалому їх використанні вони приносять значний прибуток за 
порівняно невеликих вкладень. Отже, підприємства повинні прагнути до 
підтримки та поліпшення своїх конкурентних позицій, а для цього необхідний 
пошук перспективних інвестиційних напрямів. В наш час інвестиційна 
діяльність нерозривно пов’язана з інноваційною, адже саме   інвестиційно-
інноваційна діяльність – невід’ємна  частина підприємництва в будь-які часи.  


