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НОВІ ПІДХОДИ ДО КЛАСИФІКАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙ 

NEW APPROACHES TO CLASSIFICATION OF INVESTMENTS

АнотАція
В статті проаналізовано існуючі на сьогоднішній день види 

класифікацій інвестицій та інвестиційних ресурсів. Для систе-
матизації процесів інвестування та подальшого формування 
інвестиційних стратегій класифікацію інвестицій було допо-
внено новими, сучасними формами. Також було виокремлено 
принципи формування інвестиційних ресурсів з урахуванням 
сучасної практики інвестування. 
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АннотАция
В статье проанализированы существующие на сегодняш-

ний день виды классификаций инвестиций и инвестиционных 
ресурсов. Для систематизации процессов инвестирования 
и дальнейшего формирования инвестиционных стратегий 
классификацию инвестиций дополнено новыми, современ-
ными формами. Также выделены принципы формирования 
инвестиционных ресурсов с учетом современной практики 
инвестирования.

Ключевые слова: инвестиции, виды инвестиций, класси-
фикация инвестиций, инвестиционные ресурсы.

AnnotAtion
This article analyses the currently existing types of classifica-

tions of investments and investment resources. Classification of 
investments is supplemented by new, modern forms with the pur-
pose of systematizing the processes of investment and the further 
formation of investment strategies. Taking into account the current 
practice of investment, the principles of formation of investment 
resources are highlighted. 

Keywords: investments, investment types, investment classi-
fication, investment resources.

Постановка проблеми. Інвестиційна діяль-
ність як найважливіший напрям економічної 
політики суб'єктів господарської діяльності 
розглядається в різних аспектах, що врахо-
вують джерела інвестиційних коштів, строки 
інвестування, об'єкти вкладення, загальний 
характер вкладень, принципи формування ін-
вестиційних ресурсів та ін. Такі класифікаційні 
параметри важливі для систематизації процесів 
інвестування, розуміння їх ролі у формуван-
ні інвестиційних стратегій, забезпечення при-
йнятних умов вкладень. У той же час економіч-
ні умови в Україні, що динамічно змінюються, 
значні кризові явища і необхідність суттєвих 
економічних реформ дозволяють виділяти нові 
класифікаційні моменти в інвестиційній діяль-
ності, що відповідають сучасним вимогам і до-
повнюють існуючі види класифікацій.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання, пов'язані з класифікацією інвестицій, 
детально розглядалися низкою вітчизняних і 
зарубіжних фахівців [2–7]. Проте в науковому 
середовищі з урахуванням сучасної економічної 
ситуації, враховуючи більшою мірою теоретич-
ний характер проблематики, не дивлячись на 
широку практичну базу досліджень, таким про-
блемам, дуже важливим для України, приділя-
ється недостатня увага.

Мета статті. Проаналізувати існуючі види 
класифікацій інвестицій та інвестиційних ресур-
сів і доповнити їх новими, сучасними формами.

Виклад основного матеріалу. Інвестиції у ви-
гляді всіх майнових та інтелектуальних ціннос-
тей, які вкладаються в об'єкти підприємницької 
діяльності, в результаті якої створюється при-
буток або досягається соціальний ефект, класи-
фікують за різними ознаками. До основних різ-
новидів таких класифікацій відносять наступні:

1. За об'єктами вкладення капіталу інвести-
ції класифікують за двома основними видами – 
реальні і фінансові.

Реальні інвестиції характеризують вкладен-
ня капіталу на відновлення основних засобів, 
в інноваційні нематеріальні активи, на приріст 
товарно-матеріальних запасів.

Фінансові – характеризують вкладення в 
різні фінансові інструменти, головним чином, 
у цінні папери, валютні активи, дорогоцінні 
метали.

2. За характером участі в інвестиційному про-
цесі, інвестиції класифікують на прямі і непрямі.

Прямі інвестиції передбачають пряму участь 
інвестора у виборі об'єктів інвестування при 
вкладенні капіталу. Як правило, такі інвести-
ції здійснюються шляхом спрямування коштів 
у статутні фонди інших підприємств. Такі ін-
вестиції зазвичай проводять підготовлені інвес-
тори, що мають достатньо інформації про об'єкт 
інвестування і добре знайомі з механізмом та-
ких вкладень.

Непрямі – характеризують вкладення капі-
талу інвестором через посередників.

3. За відновлюваними параметрами інвести-
ції поділяють на валові, реноваційні і чисті.
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Валові інвестиції характеризують загальний 
обсяг капіталу, вкладеного у відтворення осно-
вних засобів і нематеріальних активів у відпо-
відному періоді. В економічній теорії поняття 
«валові інвестиції» пов'язане, як правило, з 
вкладенням капіталу в реальний сектор еконо-
міки. На рівні підприємства під цим терміном 
розуміється загальний обсяг інвестування.

Реноваційні інвестиції характеризують об-
сяг капіталу, інвестованого в просте відтворен-
ня основних засобів і нематеріальних активів. 
У кількісному вираженні реновації прирівню-
ються до суми амортизаційних відрахувань.

Чисті інвестиції характеризують обсяг капі-
талу, що інвестується в розширене відтворен-
ня основних засобів і нематеріальних активів. 
У кількісному вираженні чисті інвестиції яв-
ляють суму валових інвестицій, зменшену на 
розмір амортизаційних відрахувань за всіма ви-
дами капітальних активів підприємства.

4. Відносно підприємства-інвестора розрізня-
ють внутрішні і зовнішні інвестиції.

Внутрішні характеризують вкладення ка-
піталу в розвиток операційних активів самого 
підприємства-інвестора. Зовнішні – вкладення 
капіталу в реальні активи інших підприємств.

5. За періодом здійснення інвестицій їх кла-
сифікують на короткострокові, середньостроко-
ві і довгострокові.

Короткострокові – до одного року.
Середньострокові – від року до п'яти років.
Довгострокові – понад п'ять років.
6. За рівнем прибутковості розрізняють ви-

сокоприбуткові, середньодохідні, низькодохідні 
і безприбуткові інвестиції.

Високоприбуткові інвестиції – вкладення ка-
піталу в проекти, очікуваний рівень інвестицій-
ного доходу за якими значно перевищує серед-
ню норму прибутку на інвестиційному ринку.

Безприбуткові інвестиції – вкладення в еко-
логічні та соціальні проекти.

7. За рівнем інвестиційного ризику інвестиції 
класифікують на безризикові, низькоризикові, 
середньоризикової і високоризикові інвестиції.

8. За рівнем ліквідності – високоліквідні, се-
редньоліквідні, низьколіквідні і неліквідні.

Високоліквідні інвестиції можуть бути реін-
вестовані без втрат у термін до місяця (коротко-
строкові фінансові інвестиції).

Средньоліквідні можуть бути реінвестовані в 
термін до шести місяців.

Низьколіквідні – від півроку до року (інвести-
ційні проекти із застарілою технологією, акції під-
приємств не котируються на фондовому ринку).

Неліквідні – не можуть бути реалізовані са-
мостійно.

9. За формами власності інвестиції бувають 
державні, приватні та колективні.

10. Залежно від джерел залучення капіта-
лу – вітчизняні та іноземні.

11. За характером використання капіталу в 
інвестиційному процесі – первинні, реінвести-
ції та дезінвестиції.

Первинні інвестиції характеризують вико-
ристання знов сформованого інвестиційного ка-
піталу за рахунок власних і позикових ресурсів.

Реінвестиції являють собою повторне ви-
користання капіталу в інвестиційних цілях за 
умови його попереднього вивільнення в процесі 
реалізації раніше обраних інвестиційних проек-
тів чи інвестиційних фінансових інструментів.

Дезінвестиції являють собою процес вилучен-
ня раніше інвестованого капіталу з інвестицій-
ного обороту без подальшого його використання 
в інвестиційних цілях. Їх характеризують як 
негативні інвестиції підприємства.

Всі напрямки і форми інвестиційної діяль-
ності на підприємстві здійснюються за рахунок 
сформованих ними інвестиційних ресурсів. Ін-
вестиційні ресурси являють собою такі форми 
активів, які залучаються для здійснення вкла-
день в об'єкти реального і фінансового інвес-
тувань. Обсяги та джерела формування інвес-
тиційних ресурсів багато в чому визначаються 
вартістю залучення капіталу.

Від характеру формування таких ресурсів 
багато в чому залежить ефективність всієї гос-
подарської діяльності підприємства. Основною 
метою формування інвестиційних ресурсів є за-
безпечення потреб у придбанні необхідних ак-
тивів і оптимізації їх структури з позиції забез-
печення ефективних результатів інвестиційної 
діяльності підприємства.

З урахуванням такої мети процес формуван-
ня інвестиційних ресурсів підприємства базу-
ється на наступних принципах:

1. Визначення перспектив розвитку інвести-
ційної діяльності підприємства.

Процес формування обсягу і структури інвес-
тиційних ресурсів підпорядкований завданням 
забезпечення інвестиційної діяльності не тіль-
ки на початковій стадії інвестиційного процесу, 
але і в найближчій перспективі. Забезпечення 
такої перспективи формування інвестиційних 
ресурсів досягається шляхом їх планування на 
всіх стадіях інвестиційного процесу.

2. Забезпечення відповідності обсягу залуче-
них інвестиційних ресурсів обсягам інвестицій-
них потреб підприємства.

Загальна потреба в інвестиційних ресурсах 
підприємства ґрунтується на розрахунках об-
сягів реального і фінансового інвестування в 
певному плановому періоді. У відповідність з 
такими потребами, диференційованими в часі, 
повинен формуватися і обсяг інвестиційних ре-
сурсів. Між цими двома показниками має іс-
нувати збалансований зв'язок в кожному інтер-
валі загального планового періоду.

3. Забезпечення оптимальної структури ін-
вестиційних ресурсів з позиції ефективності ін-
вестиційної діяльності.

Умови формування високих кінцевих ре-
зультатів інвестиційної діяльності значною мі-
рою залежить від структури сформованих ін-
вестиційних ресурсів. Оптимальна структура 
реальних і фінансових інвестицій забезпечує 
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фінансову рівновагу розвитку підприємства, в 
той час як неоптимальний її варіант генерує ри-
зики порушення фінансової стійкості та плато-
спроможності підприємства.

4. Забезпечення мінімізації витрат по форму-
ванню інвестиційних ресурсів з різних джерел.

Мінімізація витрат здійснюється в процесі 
управління вартістю капіталу, що залучається в 
інвестиційних цілях і спрямована на збільшен-
ня можливого прибутку. Так, між показниками 
середньозваженої вартості залучених інвестицій-
них ресурсів підприємства і сумою чистого інвес-
тиційного доходу існує стійкий зв'язок.

5. Забезпечення високоефективного викорис-
тання інвестиційних ресурсів у процесі інвести-
ційної діяльності.

Інвестиційні ресурси не використовуються 
в інвестиційному процесі, втрачають свою вар-
тість у часі як від інфляції так і ряду інших 
причин. Тому процес формування і використан-
ня інвестиційних ресурсів повинен бути макси-
мально синхронізований у часі за окремими ін-
вестиційними інтервалами. Таку синхронізацію 
забезпечує процес оптимізації грошових пото-
ків підприємства.

Реалізація розглянутих принципів являє со-
бою головний зміст процесів формування інвес-
тиційних ресурсів підприємства.

Класифікацію ж таких ресурсів (крім пере-
рахованих вище параметрів) можна доповнити 
наступними ознаками:

1. За типом джерел інвестиційних ресурсів 
підприємства, їх поділяють на два основних 
види – власні і позикові.

Власні інвестиційні ресурси характеризу-
ють загальну вартість засобів підприємства, 
які забезпечують його інвестиційну діяльність 
і належать йому на правах власності (джере-
лами таких коштів виступає прибуток підпри-
ємства, його статутний фонд, амортизаційні 
відрахування).

Позикові інвестиційні ресурси характери-
зують капітал, що залучається підприємством 
на поворотній основі. Всі форми позикового 
капіталу (банківські кредити, позики, боргові 
фінансові інструменти) використовуються в ін-
вестиційній діяльності, представляють фінан-
сові зобов'язання підприємства і підлягають 
обов'язковому поверненню.

2. За характером залучення коштів інвести-
ційні ресурси підприємства поділяють на вну-
трішні і зовнішні джерела.

Інвестиційні ресурси, що залучаються з вну-
трішніх джерел, характеризуються як власні і 
позикові кошти, які формуються безпосередньо 
на підприємстві з метою забезпечення його роз-
витку. Основу власних фінансових коштів, що 
формуються на базі внутрішніх джерел, стано-
вить частину чистого прибутку підприємства, 
що спрямовується на інвестиційні цілі.

Інвестиційні ресурси, залучені із зовнішніх 
джерел, характеризують ту їх частину, що фор-
мується за межами підприємства. Вона охоплює 

як ресурси власного (наприклад, акціонерного), 
так і позикового походження. Склад джерел 
формування такої групи інвестиційних ресурсів 
досить різноманітний.

3. Відповідно до натурально-речової форми 
залучення коштів, сучасна інвестиційна про-
блематика виділяє наступні види ресурсів: ін-
вестиційні ресурси в грошовій формі; інвести-
ційні ресурси у фінансовій формі; інвестиційні 
ресурси в матеріальній формі; інвестиційні ре-
сурси в нематеріальній формі.

Інвестування капіталу в таких формах пе-
редбачено законодавством України також і під 
час створення нових підприємств при форму-
ванні їх статутних фондів.

Інвестиційні ресурси в грошовій формі є 
найбільш поширеним видом залучення коштів. 
Універсальність такого виду інвестиційних ре-
сурсів виявляється в тому, що вони легко мо-
жуть бути трансформовані в будь-яку форму 
активів, необхідних підприємству для інвести-
ційної діяльності.

Інвестиційні ресурси у фінансовій формі роз-
глядаються у вигляді різних фінансових інстру-
ментів. Такими інструментами можуть виступа-
ти пайові цінні папери, банківські сертифікати, 
певні фінансові документи.

Інвестиційні ресурси в матеріальній формі 
залучаються у вигляді різноманітних основних 
засобів (машин, устаткування, будівель, спо-
руд), товарів, сировини, матеріалів та ін.

Інвестиційні ресурси в нематеріальній формі 
представлені в різних активах, що не мають ма-
теріального змісту, але які беруть безпосередню 
участь у господарській діяльності підприємства, 
формуванні його фінансового результату. До та-
кого виду капіталу відносяться права користу-
вання природними ресурсами, патентні права 
на використання винаходів, ноу-хау, права на 
промислові моделі, товарні знаки, комп'ютерні 
програми та інші види цінностей.

4. Залежно від забезпечення окремих стадій 
інвестиційного процесу виділяють такі види ін-
вестиційних ресурсів:

- інвестиційні ресурси, які забезпечують пе-
редінвестиційну стадію; 

- інвестиційні ресурси, які забезпечують ін-
вестиційну стадію; 

- інвестиційні ресурси, які забезпечують піс-
ляінвестиційну стадію. 

Такий розподіл інвестиційних ресурсів за-
звичай використовується в процесі забезпечен-
ня реалізації для конкретних інвестиційних 
проектів.

У той же час у зв'язку з сучасними особли-
востями інвестиційної діяльності в Україні та в 
світі, зміною підходів до інвестиційної психоло-
гії, створенням передумов штучної економічної 
кризи можливо доповнити існуючі класифіка-
ції інвестиційних ознак наступними видами:

1. «Токсичні» – «нетоксичні» інвестиції.
Умовна класифікація інвестицій на «токсич-

ні» (шкідливі для репутації) і «нетоксичні», до-
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зволяє визначати можливі репутаційні втрати 
бізнесу. До «токсичних» інвестицій можна від-
нести вкладення в підприємства, піддані різним 
видам санкцій, покупка активів з неблагонадій-
ним джерелом придбання, вкладення в об'єкти 
з сумнівною репутацією. Такі інвестиції можуть 
стати реальним «головним болем», а різні втра-
ти від їх придбання в перспективі перевищити 
можливі інвестиційні доходи.

«Токсичні» інвестиції, як вкладення з ви-
соким рейтинговим ризиком, напевно, можуть 
передбачати більш високу прибутковість, ніж 
вкладення в аналогічні об'єкти. Вони також 
можуть характеризувати і самого інвестора, як 
досить ризикового підприємця та суб'єкта, що 
не обмежений репутаційними витратами. Хоча, 
звичайно, умовні «репутаційні витрати» для ві-
домих підприємств і організацій є гарантом їх 
успішної діяльності та розвитку.

Відповідно, «нетоксичні» інвестиції володі-
ють великими стратегічними можливостями і 
ризики, пов'язані з їх реалізацією, не несуть 
яскраво вираженого негативу.

2. Умовно-публічні – умовно-закриті інвес-
тиції.

До такого роду інвестицій можна віднести як 
вкладення в певні корпоративні права – акції 
приватних АТ, придбання часток в інших гос-
подарських товариствах, так і купівля-продаж 
акцій публічних АТ на відкритих ринках. При 
цьому, по суті, придбання акцій приватним по-
рядком, минаючи відкриті фондові майданчи-
ки, дозволяє віднести такі інвестиції до умовно-
закритих. Що характерно, до таких оборудок, 
як правило, відносяться угоди з придбання 
великих пакетів акцій (контрольних, блоку-
ючих). І, навпаки, купівля акцій на вільному 
ринку цінних паперів, через відповідну біржову 
систему, на фондових біржах або через торгово-
інформаційні системи дозволяє відносити такі 
вкладення до умовно-відкритих.

В принципі умовно-закриті інвестиції при-
пускають проведення закритих, непрозорих, 
приватних, обмежених аукціонів і конкурсів 
або взагалі відсутність альтернатив при вибо-
рі інвестора. Умовно-відкриті інвестиції мають 
обмеження законодавчого та інфраструктурного 
характеру, виключно в області процедур самої 
організації конкурентного забезпечення пошуку 
інвестора. Вони не обмежують участь інвесторів 
в ціновій або конкурсній боротьбі за право при-
дбання, не передбачають штучного скорочення 
кількості учасників, але передбачають певні зо-
внішні обмеження.

3. «Спекулятивні» – «не спекулятивні» ін-
вестиції.

Розподіл інвестицій на спекулятивні і не спе-
кулятивні, з точки зору економічного сприйнят-
тя (на відміну від юридичного), носить умовний 
характер. За характером укладених договорів, 
за механізмом проведення угод і, у багатьох ви-
падках, за правовими наслідками інвестиції і 
спекуляції не розрізняються.

Головними показниками відмінностей умов-
них спекуляцій від умовних інвестицій є став-
лення до термінів вкладень, цілей придбання, 
ризику:

1) інвестиції, як правило, передбачають 
довгострокові вкладення, на термін більше 
одного року. Спекулятивні вкладення зазви-
чай проводяться на короткий інвестиційний 
термін (до року);

2) отримання доходу при інвестиційних 
вкладеннях найчастіше передбачається у ви-
гляді дивідендів або процентів (на власний і 
позиковий капітали відповідно). При спекуля-
тивних вкладеннях, як правило, дохід отриму-
ють у вигляді різниці між купівлею і продажем 
певних активів;

3) при реальних виробничих інвестиціях, 
вкладення коштів найчастіше передбачає ор-
ганізацію нового бізнесу або розширення ста-
рого. Спекулятивні вкладення, як правило, 
націлені на придбання існуючого, діючого, 
розвиненого бізнесу;

4) головною відмінністю між «інвестиціями» 
та «спекуляціями» є ставлення до ризику. При 
класичних вкладеннях інвестори прагнуть до 
мінімізації ризиків. Як правило, такі інвестиції 
є низькоризиковими. Спекулятивні інвестори 
націлені на проведення ризикованих операцій. 
При цьому в деяких випадках короткостроко-
вій кон'юнктури вони можуть проводити заві-
домо збиткові операції для необхідного форму-
вання ринкового середовища.

Висновки. У роботі розглянуто основні кла-
сифікаційні ознаки інвестицій та інвестиційних 
ресурсів підприємства, принципи формування 
інвестиційних ресурсів з урахуванням сучасної 
практики інвестування. Проаналізовано існую-
чі підходи до інвестиційної діяльності з ураху-
ванням якісних, часових і об'єктних характе-
ристик. Сучасні види класифікацій інвестицій 
доповнені новими, оригінальними значеннями, 
заснованими на практичній складовій інвести-
ційного процесу.
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