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практичного журналу «WayScience», а саме: 
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Розвиток інвестиційної сфери економіки завжди займав основне місце в 

економічній думці. Категорія інвестицій є елементом економічного зростання 

господарської діяльності як України так і держав світу.  

Аналіз праць провідних вчених у галузі інвестування показав, що при 

визначенні економічної суті інвестицій здебільшого науковці припускаються 
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такої помилки як, ототожнення інвестицій з капіталовкладеннями, 

фінансуванням, кредитуванням. Крім того, інвестиції інколи асоціюють лише з 

вкладанням фінансових коштів, виключаючи при цьому залучення реальних 

активів (будівель, обладнання, патентів тощо). Інколи інвестицій ототожнюють 

з довгостроковими вкладеннями, але це твердження є неправильним, оскільки 

вони можуть бути і короткостроковими фінансовими інструментами. Слід 

вказати також на віднесення до інвестицій довгострокового вкладання грошей у 

придбання товарів, так звані споживчі інвестиції [1, с. 99].  

Наукове осмислення інвестиційної проблематики відбулося в працях як 

зарубіжних, так і вітчизняних науковців, таких як Ф. Фабоци, Р. Холт, Д. Шим, 

Д. Сигел, Л. Ігоніна, Н. Сидорук, Ю. Козак, Є. Піддубний, Т. Майорова, 

С. Урванцева, І. Бланк, В. Савчук та ін.  

Економічні теорії cвідчать про особливе місце теорії інвестування в 

системі знань про економіку. Також очевидно, що визначення напрямків 

формування теорії інвестицій важливе для подальшої оцінки їх впливу 

економіку та зворотнього впливу. Наука про економіку включає багато 

категорій і складників, зокрема: економічна система регіону, капітал, фінанси, 

конкуренція, ринок, інновації. Інвестиції пов’язані з цими категоріями по-

різному: для одних інвестиції є основою або причиною, для інших – наслідком 

або результатом. Розглянемо місце теорії інвестицій в економічній науці (рис. 

1). 

 

Рис. 1 Місце теорії інвестування в системі знань про економіку 

Джерело: сформовано автором. 
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В процесі розвитку економічної теорії поряд розвиваються сучасні, 

класичні та міждисциплінарні теорії. Міждисциплінарні теорії нині є 

передовими щодо трактувань сучасних трансформаційних економічних 

процесів. Класичні економічні теорії, які є основою для інших, більш сучасних 

наукових знань, адаптуються до нових умов економічної системи та доповнені 

як елементами міждисциплінарних теорій, так і новими течіями і баченнями 

майбутнього знання про економіку. 

В економічній науці всі теорії взаємопов’язані. Всі вони мають пряме 

відношення до теорії інвестування, адже виникнення цієї теорії є сукупністю та 

наслідком всіх попередніх. Теорія інвестування містить в собі елементи теорій: 

конкурентності, інновацій, граничної корисності, портфельних інвестицій, а в 

основі початковою теорією є теорія капіталу та ринку (рис. 1). Із зростанням 

активності трансформаційних перетворень та нелінійного економічного 

розвитку з теорією інвестування тісно пов’язані теорії нелінійних систем, 

хаосу, синергетики. Кожна з них в своїй основі виходить з математичної науки і 

разом з тим пов’язана з економікою і ринковими процесами, зокрема на 

регіональному рівні. Регіональна економіка, яка формує національну 

економічну систему створює передумови для процесів, які інтерпретуються 

через теорії міждисциплінарного характеру. 

Сучасні економічні теорії пов’язані із теорією інвестування, ринкового 

кругообігу та результатом процесу інвестування. Тому теорія інвестицій 

посідає важливе місце у системі знань про економічну науку, що 

підтверджується часом, класичними теоріями та сучасною міждисциплінарною 

парадигмою знань про економіку. Міждисциплінарність у практиці наукових 

досліджень економічного спрямування означає, з одного боку, перенесення 

соціально-економічних, управлінських методів, інструментарію за межі 

вивчення власне економіки, а з другого, взаємодію економістів з 

неекономістами, запозичення їхнього методичного і прикладного 

інструментарію [2]. 
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Міждисциплінарність стосується усіх галузей знань. Для економічних 

галузей знань, економічної науки інститут міждисциплінарності є особливо 

актуальним. Це пов’язане з тим, що в центрі наших досліджень знаходиться 

теорія інвестицій, її економічна діяльність і ті відносини, що супроводжують 

цю діяльність. Нині важко уявити дослідження проблематики інвестування без 

використання теоретичного і прикладного інструментарію таких теорій як 

теорія про капітал, теорія про ринок, теорія про міжнародну торгівлю, теорії 

конкурентності, теорії інновацій тощо.  

Тіснота взаємозв’язку теорій інвестицій з міждисциплінарними теоріями 

пояснюється наступними основними обставинами: 

 - ускладнення оточуючих систем – економічної, соціальної, біологічної, 

математичної, фізичної та ін.; 

- зростаюча мобільність, швидкоплинність, швидкозмінюванність усього, 

що оточує людину і створені нею інститути; 

- виникнення нових та поглиблення спеціалізації існуючих наук.  

За масштабного, усвідомленого використання міждисциплінарного 

інструментарію створюються реальні передумови для взаємного посилення 

економічних і позаекономічних факторів розвитку теорій інвестицій, надається 

можливість по-новому інтерпретувати теорію інвестицій, виявити незадіяні 

позаекономічні джерела економічного розвитку, з одного боку, і 

недовикористані економічні ресурси позаекономічного розвитку – з другого. 

З розбудовою нової економіки, для якої характерна трасформаційна 

структура та ієрархія факторів, притаманна необхідність радикального 

оновлення методологічного інструментарію інвестицій з поєднанням різних 

економічних теорій. Теорія інвестицій нині, в умовах сучасного економічного 

розвитку під впливом міждисциплінарних теорій, має усі ознаки 

трансформаційних теорій інвестицій, яку ми характеризуємо як динамічну і 

властиву трансформаційній економіці. Теорії, що виходять з теорій інвестицій, 

мають ті ж трансформаційні ознаки, що і сучасна теорія інвестицій. Це 

динамічність, гнучкість, нелінійність, складність у прогнозуванні і т. ін.  
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На основі дослідження генезису інвестиційних теорій можна зробити 

висновок, що жодна інвестиційна теорія не є вичерпною, вона діє лише певний 

проміжок часу, після чого удосконалюється та розвивається [3].  
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Модернізація системи освіти, як це визначено в Національній доктрині 

розвитку освіти України у ХХІ столітті, спрямовується на впровадження 

національної системи виховання, широке використання надбань народної 

педагогіки і культури. Першоосередком національного виховання традиційно 

була і залишається сім’я, родина. 

Соціально-економічні процеси, що відбуваються в Україні, зумовлюють 

появу нових підходів державної політики до сім’ї та освіти й виховання молоді, 

підтвердженням чому є урядові постанови і документи, які визначають 


