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В сучасних умовах економіки знань, інформатизації та технологізації 

суспільства підсилюється увага до науки, яка стає генеруючою силою, 

підґрунтям розвитку економіки і зростання на цій основі ефективності 

виробництва. Розширення масштабів створення, освоєння, впровадження у 

виробництво новітніх високоефективних технологій забезпечує зростання про-

дуктивності праці, зниження матеріало- й енергомісткості, підвищення якості 

продукції [1, 5, 13]. Головними цілями сучасної інноваційної політики держави 

та її регіонів є формування нової моделі інвестиційно-інноваційного розвитку, 

яка б включала інструменти прискорення науково-технічного прогресу, 

визначення його пріоритетних напрямків, підвищення інвестиційної активності 

господарюючих суб’єктів, галузей, регіонів та держави в цілому. Витрати на 

наукові дослідження і на вищу освіту в сучасних умовах швидких змін є 

інвестиціями у знання, які є одним з вирішальних чинник у забезпеченні 

економічного прогресу, активізації професійної творчості, підвищенні 

життєвих стандартів. Не менш важливим фактором, що детермінує активізацію 

інноваційної діяльності підприємства є належний розвиток інфраструктурного 

забезпечення.  

Розширюючи і поглиблюючи поняття інвестицій, ми неминуче підходимо 

до опису форм і методів фінансування інвестиційної діяльності. 

Для цього необхідно передусім дати визначення самому терміну 
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"інвестиційна діяльність", Оскільки саме слово "діяльність" означає деяку 

практичну роботу, працю, то логічно наділити вираження "інвестиційна 

діяльність" сенсом "практична робота по здійсненню інвестицій". Звернувшись 

до наукових досліджень, ми бачимо, що інвестиційна діяльність визначається 

як вкладення інвестицій і сукупність практичних дій з реалізації інвестицій 

[Ошибка! Источник ссылки не найден.]. Інвестиційна діяльність може 

трактуватися і ширше, як вкладення коштів, капіталу в інвестиційні програми і 

проекти, а також сукупність практичних дій з реалізації інвестиційних програм 

і проектів; процес інвестування [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

Аналіз існуючих визначень [1-12] показав, що слід уточнити поняття 

інвестицій у контексті фінансування інноваційної діяльності в частині 

врахування можливості здійснення інвестиції у формі прав інтелектуальної 

власності. У зв’язку з цим можна дати наступне трактування: інвестиційна 

діяльність – це процес вкладення різних видів майна, в т.ч. майнових, і інших 

прав, а також прав на інтелектуальну власність, грошових коштів, фінансових 

ресурсів у інвестиційні програми та проекти, бізнес-структури, який 

відбувається через сукупність і послідовність практичних дій з реалізації цих 

програм і проектів; інвестування. На погляд автора, це визначення більш точно 

відображає зміст інвестиційної діяльності у контексті інновацій, оскільки має 

на увазі вкладення усіх видів ресурсів, а не тільки грошових коштів. 

Звернемося до поняття інвестиційного процесу. Саме слово "процес" має 

значення хід, розвиток явища, послідовна зміна станів в розвитку чого-небудь 

[3, 7, 9]. Інвестиційний процес можна визначити як процес, спрямований на 

вкладення інвестицій. Інвестиційний процес - дуже складний, залежний від 

конкретних характеристик заходу, що інвестується, самого інвестора, 

підприємства - організатора проекту, а також довкілля, які можуть помітно 

розрізнятися в кожному випадку, а, крім того, змінюватися з часом. Це єдиний 

процес, що охоплює і пов'язує в єдине ціле усі відмінності, спрямований на 

досягнення спільної мети - забезпечення фінансовими ресурсами заходу по 

розширенню випуску товарів або надання послуг, впровадженню виробництва 
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нової продукції, проведенню досліджень, розробок і так далі. Таким чином, 

інвестиційний процес - багатогранний процес, що має комплексний характер, 

спрямований на вкладення в об'єкти підприємницької і іншій діяльності. 

Аналіз визначень інвестиційної діяльності і інвестиційного процесу, 

представлених в літературі [1-14], дозволяє нам зробити висновок про те, що, 

незважаючи на різні підходи до досліджуваної проблеми, ці терміни 

визначають одно і те ж. Поняття «діяльність» і «процес», безумовно, не є 

синонімами, але, коли ми говоримо про інвестиційну діяльність, ми розуміємо 

її не лише як вкладення різних видів майна, але і як "сукупність практичних дій 

з реалізації інвестиційних програм і проектів", а це і є процес, спрямований на 

вкладення в об'єкти підприємницької і інша діяльність увесь виду майно, тобто 

інвестиційний процес. Таким чином, інвестиційна діяльність і інвестиційний 

процес, хоча ми і підійшли до їх визначення з різних сторін, представляють, по 

суті, одно і те ж саме. 
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В советский период истории нашего государства доля Украины в 

двусторонней торговле с Венгрией была весьма значительной. Однако с 

изменением общественно-экономического строя в Венгрии, распада СССР и 

системы СЭВ, переходом на долларовые расчеты во взаимной торговле, 

ликвидацией бывших производственных связей и сложившейся в рамках СЭВ 

производственной специализации и кооперации привели к тому, что 

внешнеторговые отношения в регионе пришлось практически создавать заново. 

Если в 1991 году в рамках СССР, украинский объем поставок достиг суммы в 2 

миллиарда долларов США, то в 1992 году он составлял чуть больше 350 млн. 

долларов [1]. 


