УДК 658+330.322.4+330.322.54+330.59
JEL Classification: D 64:E220:I3
СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД НА ІНВЕСТИЦІЇ ЯК НА ЕСЕНЦІАЛЬНУ
ЧАСТИНУ БІЗНЕС-АКТИВНОСТІ
Солопун Н.М., канд. екон. наук, доцент
Харківський національний автомобільно-дорожній університет
Пономарьова Н.В., канд. техн. наук, доцент
Харківський національний автомобільно-дорожній університет
Постановка проблеми. Сучасний розвиток нового покоління технологій
і перехід до нового технологічного укладу «Індустріалізація 4.0» [1] ставлять
питання про зміну структури глобального виробництва та споживання,
модифікації бізнес-моделей, розвитку нових напрямків і, зокрема, інструментів
інвестування. У сучасних умовах розвитку бізнесу всі сектори національної
економіки відчувають реальну потребу в значній кількості інвестиційних
коштів, які необхідно спрямовувати, зокрема, на здійснення ефективної
структурної політики, оновлення основних виробничих фондів і побудову
сучасної якісно нової системи інвестування з орієнтацією на соціальну
відповідальність.
Сучасні форми інвестицій набувають дещо відмінних рис у порівнянні з
минулими поглядами. Тому нові підходи до класифікації інвестицій є
нагальними та викликають зацікавленість у наукових колах.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання постійного
підтримання рівня надходження інвестиційних коштів є актуальним завжди й
об’єктом власної уваги це питання ставили багато вчених. Теоретичні аспекти
дослідження інвестиційної діяльності, класифікації інвестицій, оцінювання їх
ефективності в розвитку підприємства розглянуті в роботах таких авторів, як
Боді З., Кейн А. та Маркус А. [2], Брю С. та Макконел Р. [3], Кейнс Дж.М. [4],
Шарп У. [5] тощо. Крім того, вітчизняні вчені також внесли вагомий доробок у
теорію інвестицій, зокрема Ястремська О.М. [6], Борщ Л.М. [7],
Денисенко М.П. [8], Пересада А.А. [9], Бузько І.Р., Чиж В.І., Тищенко А.Ю. [10]
та інші. Зазначені вчені запропонували ґрунтовне опрацювання низки питань,
пов’язаних із теорією інвестицій як таких. Але сьогодні постає нагальна
потреба у розгляді новітнього переліку способів формування інвестиційних
ресурсів.
Невирішені складові загальної проблеми. З метою розроблення
вищезазначеного питання необхідно проаналізувати сучасні варіативні
можливості вкладання коштів у інвестиційні проєкти для того, щоб зрозуміти
яким чином «Індустріалізація 4.0» здійснює вплив на інвестиційну діяльність,
тобто запропонувати сучасний погляд на інвестиції як на невід’ємну частину
підприємницької активності будь-якого масштабу.
Формулювання цілей статті. «Індустріалізація 4.0» охоплює нові
площини функціонування світу. Цифрове проєктування, віддалене
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налаштування обладнання на заводі, автоматичне замовлення необхідних
компонентів і логістика готового продукту на шляху до кінцевого клієнта тощо.
Це далеко неповний перелік сфер застосування новітніх електронних
технологій. Тому й сфера інвестування зазнала відповідних змін. У зв’язку з
цим необхідно зробити спробу розгляду сучасних варіантів здійснення
інвестиційної діяльності.
Виклад основного матеріалу дослідження. У класичному розумінні
інвестиції – це витрати на виробництво та накопичення засобів виробництва і
збільшення матеріальних запасів [3]. Інвестиції відіграють важливу роль у
розвитку економіки будь-якого держави, тому їх правильна науково
обґрунтована інтерпретація має велике теоретичне та практичне значення.
Інвестиційні кошти відіграють найважливішу роль у підтримці і нарощуванні
економічного потенціалу підприємства та держави в цілому. Це сприятливо
позначається як на діяльності суб’єктів господарювання, так й приводить до
збільшення валового національного продукту, стимулює активність країни на
зовнішньому ринку. Розвиток суспільства в цілому і окремих бізнес-одиниць
базується на розширеному відтворенні матеріальних цінностей, що забезпечує
зростання національного майна та, відповідно, доходу. Одним із основних
засобів забезпечення цього зростання є інвестиційна діяльність, яка включає
процеси вкладення коштів, або інвестування, а також сукупність практичних
дій із реалізації інвестицій. Нинішній рівень розвитку інвестування свідчить
про те, що сучасний потенційний інвестор має змогу вкладати кошти не тільки
у так звану «власну справу», а й у проєкти, які не пов’язані з особистим
бізнесом, зокрема, соціально орієнтовані. Розглянемо кілька сучасних способів
інвестування (рис. 1).

СУЧАСНІ СПОСОБИ ІНВЕСТУВАННЯ
Власний бізнес

Часткова участь
краудінвестінг

Інвестиції у
виробництво

Інвестиції у
Інтернет-проєкти

Стартап
Франчайзинг
«Філтех»-проєкти

СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БІЗНЕСУ

Рис. 1. Сучасні способи інвестування
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Зазначимо, що на вказаному рисунку відзначено місце соціальної
відповідальності бізнесу у будь-якому його прояві як важливої компоненти
сучасного ведення економічної діяльності, про важливість якої йтиметься далі.
Якщо постає питання здійснення інвестиційних вливань у власний бізнес,
то необхідно визначити ступінь участі у даному процесі, тобто активний чи
пасивний дохід очікується. Таке рішення залежить від низки факторів, зокрема,
від економічних умов, від типу особистості та темпераменту власника
інвестиційних коштів, бажання витрачати час на керівництво потенційним
бізнес-проєктом. Певний тип особистості потенційного бізнесмена має
управляти процесом власноруч, вникати в усі аспекти діяльності, тобто діяти
активно, інші − сподіваються просто отримувати прибуток, демонструючи
пасивний тип економічної поведінки. Часом прибуток доводиться чекати довго,
певний час окупаються тільки вкладення. Але, якщо вдалося пройти цей період,
то весь прибуток буде належати власнику. Варто розуміти, що власний бізнес
потребує великої кількості знань, досвіду тощо.
Якщо розглядати наступний підхід до здійснення інвестиційної
діяльності, то слід звернути увагу на поняття «часткової участі». При такому
способі ведення бізнесу та інвестування бізнес належить не одній конкретній
особі, а ділиться на частки. Найчастіше буває так, що в однієї особи є достатня
сума коштів, щоб відкрити власний бізнес, але відсутні знання, в іншої −
навпаки, є здібності, але немає грошей. Обидва можуть стати партнерами,
підписати договір, створити частковий бізнес і розподіляти дохід відповідно до
угоди. Створених таким чином компаній у світі існує безліч, причому дуже
відомих. За такою схемою працюють не тільки великі компанії. Інвестиції
можуть бути спрямовані на розвиток малого бізнесу, тобто в невеликі
незалежні фірми та підприємства. Інвестиції у малий бізнес є одним із
найдоступніших видів інвестиції. Певна складність полягає лише у пошуку
потенційно вигідного партнера, якому необхідна фінансова підтримка, і
укладенні з ним угоди. У малих фірмах обмежена чисельність співробітників,
невеликий оборот грошових коштів, але вони є гарним базисом для початку
ведення бізнесу. Історія має низку прикладів, коли з малих підприємств
«виростали» компанії міжнародного масштабу. Значним підсиленням розвитку
малого бізнесу є підтримка з боку держави в плані кредитування,
оподаткування тощо.
У цьому зв’язку розглянемо поняття краудінвестінгу. Краудінвестінг – це
альтернативний фінансовий інструмент для залучення капіталу в стартапи і
підприємства малого бізнесу від широкого кола мікроінвесторів.
Краудінвестінг є одним з різновидів краудфандінгу, коли велика кількість
учасників фінансують якийсь проєкт.
В літературі краудінвестінг визначають у декількох напрямках,
зокрема [11]:
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 як колективне фінансування чи спільну діяльність людей, що на
добровільних засадах об’єднують власні ресурси (фінансові, матеріальні та ін.)
для підтримки певних проєктів, осіб чи організацій;
 як відкритий конкурс для забезпечення фінансовими ресурсами у
різних формах для підтримки конкретних інвестиційних цілей;
 як процес фінансування однієї сторони шляхом запиту й отримання
невеликих внесків від значної кількості сторін в обмін на певну форму вартості
для цих сторін;
 в контексті фінансування венчурних проєктів як потенційний пул
капіталу для формування акціонерного капіталу «стартап» проєктів.
У загальному сенсі краудінвестінг є інвестиційним інструментом,
існування якого є продуктом розвитку інвестиційної науки та практичної
діяльності. Крім того, слід зазначити, що активний розвиток зазначеного
інструменту став можливим завдяки розвитку цифрових технологій і
вдосконалення засобів зв’язку.
Ще однією формою краудінвестінгу є краудлендінг. Краудлендінг (від
англ. «crowd» – натовп, «lending» – надання позики) – це одна з основних форм
краудінвестінгу, суть якої полягає в кредитуванні фізичними особами інших
фізичних осіб або юридичних осіб через спеціальні Інтернет-майданчики.
В краудлендінгу виділяються два види кредитування: P2P і P2B. P2Pкредитування («person-to-person» або «peer-to-peer») – це так зване
«однорангове» кредитування або кредитуванням «на рівних». Як випливає з
назви, позичальниками та інвесторами виступають найчастіше фізичні особи.
При цьому між ними відсутній посередник у вигляді банку, що дозволяє
встановлювати адекватні відсоткові ставки та визначати оптимальну суму
вкладу. В рамках P2B-кредитування («person-to-business») приватні інвестори
надають позики бізнесу [12].
Ще один напрямок інвестицій – це так звані стартапи (від англ. «startup»).
Тема заслуговує на окрему увагу, але, якщо говорити коротко, то це вкладення
в розвиток інноваційних проєктів, в те, чого досі не було на ринку, часто просто
в ідею. Найчастіше автори ідей не мають грошей на їх здійснення та
займаються пошуком фінансування. Сучасні технології надали змогу
розміщувати власні бізнес-ідеї чи вже готові проєкти на теренах всесвітньої
глобальної комп’ютерної мережі з метою самопрезентації для інвесторів, які
також звертаються до таких Інтернет-платформ з метою пошуку гідних
варіантів для інвестування.
Новітнім терміном «стартап» характеризують проєкти, компанії тощо, які
з’явилися на полі пошуку інвестиційних коштів недавно. Чіткого визначення
строку давності немає, але зазвичай він становить від декількох тижнів до
декількох місяців. Після цього терміну проєкт в будь-якому випадку перестає
бути стартапом, оскільки, або отримує визнання і інвестиційні кошти, щоб
продовжити розвиток, або закривається як неконкурентоспроможний.
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Здійснюючи інвестиції в стартапи, інвестори приймають на себе
відповідальність за їх подальше функціонування. Слід зазначити, що в цьому
виді інвестування також існують великі ризики і, якщо проєкт не матиме
успіху, то інвестиційні кошти будуть втрачені, проте, якщо він буде
реалізований, то інвестор отримує максимальну частку прибутку, яка сягає
рівня 80-90%.
Ключовими ознаками стартапу можна вважати такі фактори:

коротка історія існування проєкту чи фірми;

незначна кількість проведених угод, незначна згадуваність у ЗМІ
(зокрема, в Інтернет-медіа), щоб скласти враження або прогноз щодо
функціонування бізнесу;

економічна політика й організаційна структура знаходяться в стадії
розроблення, зокрема, з використанням інноваційних (некласичних) методів
управління і організації;

основою створення стартапу, а заодно і джерелом натхнення для
його авторів, є актуальна проблема: інформаційна, наукова, соціальна,
комерційна тощо;

проєкт активно освоює цільову аудиторію та відповідний ринковий
сегмент;

проєкт активно презентується на тематичних і професійних
форумах, конференціях, просувається через ЗМІ та представляється інвесторам
тощо.
Однією з найбільш цікавих тенденцій у існуванні стартапів останнім
часом експерти називають появу проєктів, заснованих на вирішенні соціальних
проблем. З одного боку, причина подібних явищ криється в економічній кризі.
В якості іншої можливої причини розглядається зростання соціальної
відповідальності підприємців.
У розрізі теми представленої роботи слід зазначити, що сьогодні
особливу увагу отримує такий проєкт (стартап чи інший вид пошукувачів
інвестиційних коштів), який є соціально значущим. Сучасні представники
новітнього бізнесу, тобто продуценти актуальних ідей, переконані, що бізнес
повинен вирішувати соціальні проблеми. Сьогодні актуальні проєкти, які
спрямовані на допомогу людям, на охорону навколишнього середовища тощо,
вже знаходяться у полі уваги потенційних інвесторів.
Сьогоднішні проєкти мають подвійний фунціонал і вирішують два
достатньо суперечливі завдання. З одного боку, інвестиційний проєкт
покликаний приносити гроші власнику й одночасно має бути корисним для
клієнта та для суспільства. Тому підприємці сьогодні не завжди мають за мету
отримання максимального сегменту ринку та подібні цілі. Сучасні проєкти
(стартапи тощо) спрямовані, можливо, на менший масштаб, але на більш
глобальні задачі. З вирішення важливих задач на локальному рівні виходить
вирішення задач для людства в цілому. Тому така ідея, поряд з ідеєю соціальної
відповідальності, отримала назву SoLoMo («social local mobile») – потенціал
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соціальних мереж («social») ставиться на службу численним локальним
традиційним бізнесам («local»), завдяки тому, що користувачі Інтернету стали
мобільними («mobile»). І вже сьогодні на стику соціального, локального та
мобільного створюється низка стартапів і відкриваються нові можливості для
маркетингу, продажів та інвестування.
Висновки з проведеного дослідження. Сучасний ритм і спрямованість
розвитку суспільства, його цифровий вектор «диктують» нові правила
функціонування бізнесу. Поряд з цим зазнає перманентних змін і теорія
зазначених процесів. Тому необхідним є розгляд нових елементів, форм і
методів теорії інвестицій, зокрема, виділення його сучасних проявів. Пошук
інвестиційних коштів, так само як й пошук об’єктів інвестування, конче
важливий процес, адже від його результатів залежатимуть результати роботи
суб’єктів бізнесу. Тому розуміння сучасних змін у цій царині є важливою
навичкою сучасного керівника підприємства.
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Солопун Н.М., Пономарьова Н.В. СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД НА
ІНВЕСТИЦІЇ ЯК НА ЕСЕНЦІАЛЬНУ ЧАСТИНУ БІЗНЕС-АКТИВНОСТІ
Мета: У запропонованій роботі розглянуто актуальне питання змін у
сфері інвестування через подальше впровадження новітніх електронних
технологій і настання епохи «Індустріалізації 4.0», яка охоплює нові площини
функціонування світу. Цифрове проєктування, віддалене налаштування
обладнання на виробництві, автоматичне замовлення необхідних компонентів і
логістика готового продукту на шляху до кінцевого клієнта тощо. Це далеко
неповний перелік сфер застосування новітніх електронних технологій. У
зв’язку з цим необхідно зробити спробу розгляду сучасних варіантів здійснення
інвестиційної діяльності. Методика дослідження: метод діалектичного
пізнання – для гнучкого, критичного та послідовного розгляду теорії
інвестицій; метод абстрагування – для відокремлення від несуттєвих ознак
питання, що вивчається, з одночасним виділенням тих властивостей, що є
важливими для даного дослідження; теоретичного узагальнення та загальні
логічні прийоми пізнання – для розгляду існуючої інформації щодо вказаного
питання. Результати дослідження: Сьогоднішні інвестиційні проєкти мають
подвійний фунціонал і вирішують два достатньо суперечливі завдання. З
одного боку, інвестиційний проєкт покликаний приносити гроші власнику й
одночасно має бути корисним для клієнта та для суспільства. Тому підприємці
сьогодні не завжди мають за мету отримання максимального сегменту ринку та
подібні цілі. Сучасні проєкти (стартапи, краудінвестінг тощо) спрямовані,
можливо, на менший масштаб, але на більш глобальні задачі, зокрема,
соціально орієнтованого змісту. З вирішення важливих задач на локальному
рівні виходить вирішення задач для людства в цілому. Тому розглянуті у
запропонованій роботі новітні способи вкладення ресурсів представляють
інтерес як з наукової, так і з практичної точки зору. Наукова новизна: у
запропонованій роботі представлено авторський погляд на теорію інвестування,
зокрема, виділено такі поняття, як «стартап», «краудінвестінг», «філтех-проєкт»
тощо як окремі сучасні прояви можливого вкладення інвестиційних коштів. У
статті підкреслено важливу та актуальну для сучасного суспільства роль
соціально орієнтованої спрямованості інвестиційних проєктів, яка сьогодні
найчастіше й проявляється саме у таких формах інвестування, які зазначено у
роботі. Практична значущість результатів проведеного дослідження полягає
у тому, що удосконалені теоретичні аспекти інвестування нададуть змогу
потенційним інвесторам приймати більш обґрунтовані рішення у процесі
інвестиційної діяльності та пошуку об’єктів для вкладення ресурсів й, зокрема,
приєднатися до соціально-відповідальної спрямованості сучасного бізнесу, яка
сьогодні розвивається поряд з розвитком діджиталізації і виступає
повноправним атрибутом інвестування в умовах «Індустріалізації 4.0».
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УДК 658+330.322.4+330.322.54+330.59; JEL Classification: D64:E220:I3
Солопун Н.Н., Пономарева Н.В. СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА
ИНВЕСТИЦИИ
КАК
ЭССЕНЦИАЛЬНУЮ
ЧАСТЬ
БИЗНЕСАКТИВНОСТИ
Цель: В предлагаемой работе рассмотрен актуальный вопрос изменений в
сфере инвестирования с помощью дальнейшего внедрения новейших
электронных технологий и наступления эпохи «Индустриализации 4.0»,
которая охватывает новые плоскости функционирования мира. Цифровое
проектирование, удаленные настройки оборудования на производстве,
автоматический заказ необходимых компонентов и логистика готового
продукта на пути к конечному клиенту и прочее. Это далеко не полный
перечень сфер применения новейших электронных технологий. В связи с этим
необходимо сделать попытку рассмотрения современных вариантов
осуществления инвестиционной деятельности. Методика исследования: метод
диалектического познания – для гибкого, критического и последовательного
рассмотрения теории инвестиций; метод абстрагирования – для отделения от
несущественных признаков изучаемого вопроса, с одновременным выделением
тех свойств, которые являются важными для данного исследования;
теоретического обобщения и общие логические приемы познания – для
рассмотрения существующей информации по указаному вопросу. Результаты
исследования: Сегодняшние инвестиционные проекты имеют двойной
фунционал и решают две достаточно противоречивые задачи. С одной стороны,
инвестиционный проект призван приносить деньги владельцу и одновременно
должен быть полезным для клиента и для общества. Поэтому предприниматели
сегодня не всегда ставят целью получение максимального сегмента рынка или
нечто подобное. Современные проекты (стартапы, краудинвестинг и пр.)
направлены, возможно, на меньший масштаб, но на более глобальные задачи, в
частности социально-ориентированного содержания. Из решения важных задач
на локальном уровне выходят решения задач для человечества в целом.
Поэтому рассмотренные в предлагаемой работе новейшие способы вложения
ресурсов представляют интерес как с научной, так и с практической точки
зрения. Научная новизна: в предложенной работе представлен авторский
взгляд на теорию инвестирования, в частности выделены такие понятия, как
«стартап», «краудинвестинг», «филтех-проект» и др. как отдельные
современные проявления возможного вложения инвестиционных средств. В
статье подчеркнуто важную и актуальную для современного общества роль
социально-ориентированной направленности инвестиционных проектов,
которая сегодня чаще всего и проявляется именно в таких формах
инвестирования, которые указаны в работе. Практическая значимость
результатов проведенного исследования заключается в том, что
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усовершенствованные теоретические аспекты инвестирования предоставят
возможность потенциальным инвесторам принимать более обоснованные
решения в процессе инвестиционной деятельности и поиска объектов для
вложения ресурсов и, в частности, присоединиться к социально-ответственной
направленности современного бизнеса, которая сегодня развивается наряду с
развитием диджитализации и выступает полноправным атрибутом
инвестирования в условиях «Индустриализации 4.0».
Ключевые слова: инвестиции; Индустриализация 4.0; стартап;
краудинвестинг; филтех-проект; социально-ориентированные инвестиции.
UDC 658+330.322.4+330.322.54+330.59; JEL Classification: D64:E220:I3
Solopun N.M., Ponomaryova N.V.
A MODERN VIEW ON
INVESTMENT AS AN ESSENTIAL PART OF BUSINESS ACTIVITY
Purpose: The proposed work address the pressing issue of changes in the field
of investment through the continued introduction of the latest electronic technologies
and the advent of the «Industry 4.0», which covers new spheres of worlds
functioning. Digital design, remote production setup, automatic ordering of required
components, and finished product logistics on the way to the end customer and more.
This is a far from complete list of the newest electronic technologies. In this regard,
an attempt should be made to consider current investment options. Methodology of
Research: dialectical cognition method was used for flexible, critical and consistent
consideration of investment theory; abstraction method was used for separating from
their relevant features of the study subject, while isolating those properties that are
important for this study; theoretical generalization and generally logical techniques of
cognition were used for considering existing information on the subject. Findings:
Today’s investment projects have double functionality and solve two rather
conflicting tasks. On the one hand, an investment project is designed to bring profit to
the owner and at the same time be beneficial to the client and the community.
Therefore, entrepreneurs today do not always aim to obtain the maximum market
segment and similar goals. Contemporary projects (startups, crowdsourcing, etc.)
may be focused on a smaller scale, but on a more global tasks, including socially
oriented content. The solution of important problems at the local level is the solution
of problems for humanity as a whole. Therefore, the newest ways of investing
resources considered in the proposed work are of interest both scientifically and
practically. Originality: the proposed work presents the author's view on the theory of
investing, in particular such concepts as «startup», «crowdsourcing», «filtechproject», etc. as separate modern ways of possible investments. The article
emphasizes the important and actual role of socially oriented investment projects,
which is most often manifested today in the forms of investing, which are indicated in
the paper. Practical value: advanced theoretical aspects of investing will enable
potential investors to make more informed decisions in the investment process and
find objects to invest resources and, in particular, to join the socially responsible
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orientation of modern business, which is today along with the development of
digitization and is a full-fledged attribute of investment in terms of «Industry 4.0».
Key words: investments; Industry 4.0; startup; crowdinvesting; filtech-project;
socially oriented investments.
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