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"Детермінанти інвестиційного забезпечення:
принципи, механізми, ефективність"
У загальному вигляді економічний механізм розуміють як сукупність
підсистем, що забезпечують його функціонування. Відповідно до сформованого предмету даного дослідження виникає об'єктивна необхідність
у розгляді місця механізму інвестиційного забезпечення в системі економічного механізму підприємства.
Інвестиційний механізм є функціональною складовою економічного
механізму, що розглядається через призму фінансового механізму, в якому
інвестиції виступають як важіль, а інвестування – як функціональна
підсистема. Інвестиційний процес є основною складовою інвестиційної
діяльності, яка характеризується циклічністю та визначає можливість
використання інвестиційних ресурсів з метою їх приросту або досягнення
певних ефектів у діяльності підприємства. Інвестиційний механізм на рівні
підприємства пропонується розглядати як сукупність комплексно взаємодіючих факторів, принципів, цілей, завдань, важелів впливу на соціальноекономічний розвиток органічно взаємопов'язаних елементів системи
функціонування підприємства.
Запропоновано інвестиційний механізм підприємства умовно поділити
на дві складові – механізм інвестиційного забезпечення та управління
інвестиціями. Механізм інвестиційного забезпечення може реалізуватися
у таких формах, як: самоінвестування, кредитування, державне інвестування,
венчурне інвестування та гранти.
Реалізація інвестиційного механізму як процесу управління можлива
лише за умови дотримання певних принципів.
Розвиток підприємств електроенергетики полягає у підготовці та реалізації інноваційних проектів із модернізації, реконструкції та технічного
переоснащення основних засобів, тож механізм інвестиційного забезпечення інноваційного проекту пропонується розглядати як системний процес
інвестування фінансових, матеріальних, нематеріальних та трудових
ресурсів, які спрямовуються на реалізацію інноваційного проекту з метою
розробки та реалізації інноваційного продукту задля досягнення прогресивних структурних економічних зрушень.
До основних детермінант інвестиційного забезпечення інноваційного розвитку підприємств електроенергетики відносять: прийняті на рівні

держави та закріплені на рівні підприємства стратегічні орієнтири інноваційного розвитку; наявність розвинутої інвестиційної інфраструктури,
представленої спеціальними фондами фінансових ресурсів, що уможливлюють процедуру реалізації механізму інвестиційного забезпечення
відносно індивідуальних інноваційних проектів; достатні за обсягом джерела
інвестування, здатні забезпечити інноваційні проекти довгостроковим,
прийнятним за ціною капіталом, та інші.
Реалізація інноваційних проектів може здійснюватись за рахунок
різних джерел залучення інвестицій. Тож з метою обґрунтованого розрахунку ефективності механізму інвестиційного забезпечення інноваційного розвитку підприємств електроенергетики розраховано вартість інвестицій.
Проведено порівняльний аналіз залучення інвестицій шляхом продажу
акцій на міжнародних фондових біржах (ІРО), випуску облігацій та відкриття
кредитної лінії в банку.
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