
Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	ін
ве

ст
и

ц
ій

н
і п

ро
ц

ес
и

43БІЗНЕСІНФОРМ № 10 ’2013
www.business-inform.net

the question of the impact of short-term fluctuations in the econ-
omy on the development of Ukrainian enterprises]. http://www.
rusnauka.com/20_PRNiT_2007/Economics/24009.doc.htm

Dreher, A. “Does Globalization Affect Growth? Evidence 
from a new Index of Globalization“. Applied Economics, no. 38,10 
(2006): 1091-1110.

Derhachova, V., and Zhurovskyi, O. “Protsesy ekonomichnoi 
hlobalizatsii v mizhnarodnykh zistavlenniakh“ [The processes of 
economic globalization in international comparisons]. Zhurnal IEv-
ropeiskoi ekonomiky, vol. 10, no. 2 (2011): 132-148.

“2013 KOF Index of Globalization“ http://globalization.kof.
ethz.ch/media/filer_public/2013/03/25/method_2013.pdf

Klochko, V. P. “Do vymiru hlybyny hlobalizatsiinykh zmin v 
ekonomitsi“ [To measure the depth of globalization changes in the 
economy]. Aktualni problemy ekonomiky, no. 9(99) (2009): 27-34.

“Shchodo vyznannia Brazyliieiu Ukrainy krainoiu z rynko-
voiu ekonomikoiu“ [As recognition of Brazil Ukraine as a market 

economy]. http://wto.in.ua/index.php?lang=ua&&page=123&get
=3&id=330

“Shliakh Ukrainy v SOT“ [Way of Ukraine to the WTO]. http://
wto.in.ua/index.php?lang=ua&get=4

“Stan ekonomichnoi bezpeky Ukrainy u 2011 rotsi“ [Ukraine's 
economic security in 2011]. http://www.me.gov.ua

“Ukraini nadano status krainy z rynkovoiu ekonomikoiu“ 
[Ukraine was granted the status of a market economy]. http://
www.kmu.gov.ua/control/publish/article?art_id=29340565

“Uchast Ukrainy u mizhnarodnykh orhanizatsiiakh“ [Uk-
raine's participation in international organizations]. http://mfa.gov.
ua/ua/about-ukraine/international-organizations

“Ukraina ofitsiino dlia IES - kraina z rynkovoiu ekonomikoiu“ 
[Ukraine officially to the EU – a country with a market economy]. 
http://www.pravda.com.ua/news/2005/12/23/3041735

“Valovyi vnutrishnii produkt“ [Gross domestic product]. 
http://ukrstat.gov.ua

УДК 330.142.211

клАСИФІкАцІя ІНвЕСТИцІй як ЕкОНОМІчНОї кАТЕгОРІї
СеменоВ а. Г., ВаСИЛьєВ В. о.

УДК 330.142.211

Семенов А. Г., Васильєв В. О. Класифікація інвестицій як економічної категорії
У статті досліджено та проаналізовано класифікаційні ознаки інвестицій, представлені вітчизняними та зарубіжними вченими-економістами. Систематизовано 
основні класифікаційні ознаки, визначено такі, що сприяють ідентифікації інвестицій як економічної категорії. З точки зору розкриття економічного змісту катего-
рії «інвестиції» розглянуто такі класифікаційні ознаки, які найчастіше використовуються при класифікації інвестицій: за об’єктом вкладання інвестицій, за періодом 
інвестування, за регіональними ознаками інвестування, за формами власності на інвестиційні ресурси, за ступенем ризику, за характером участі в інвестуванні. 
Представлено класифікацію інвестицій із урахуванням здійснення інвестиційного процесу, що дозволить систематизувати розуміння сутності класифікаційних 
ознак інвестицій відповідно до інвестиційного процесу. 
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как экономической категории
В статье исследованы и проанализированы классификационные признаки 
инвестиций, представленные отечественными и зарубежными учеными-
экономистами. Систематизированы основные классификационные признаки, 
определены такие, которые способствуют идентификации инвестиций как 
экономической категории. С точки зрения раскрытия экономического содер-
жания категории «инвестиции» рассмотрены наиболее часто используемые 
классификационные признаки: по объекту вложения инвестиций, по сроку 
инвестирования, по региональным признакам инвестирования, по формам 
собственности на инвестиционные ресурсы, по степени риска, по характеру 
участия в инвестировании. Представлена классификация инвестиций с уче-
том осуществления инвестиционного процесса, который позволит система-
тизировать понимание сущности классификационных признаков инвестиций в 
соответствии с инвестиционным процессом.
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Через присутність інвестицій в кожній із ланок 
економіки України, підвищується значущість те-
оретичного обґрунтування теоретико-мето до-

ло гічних характеристик сутності інвестицій, однією з 
яких є їх класифікація. Багатогранність та широка сфера 
застосування інвестицій зумовлює відсутність точного 
визначення класифікаційних ознак економічної категорії 
«інвестиції», яких в науковій літературі дуже багато, що 
підтверджує актуальність даного дослідження.

Серед вчених-економістів, які займаються дослі-
джен ням класифікаційних ознак інвестицій, слід виді лити: 
Є. В. Бєхтєрєву, І. А. Бузову, І. В. Боровікову, Л. П.  Гончарен-
ко, Г. В. Захарову, В. В. Іванову, Л. Л. Ігоніну, Н. В. Кісєльову,  
Т. С. Колмикову, Є. Д. Крупку, А. М. Ку р’янова, Н. І. Лахметкі-
ну, В. А. Ляліну, О. В. Маліновську, Н. І. Малих, Ю. Н. Мальце-
ву, Т. В. Майорову, О. С. Нешитого, Г. П. Подшиваленко, 
І. П. Скобєлєву, О. С. Сухарьова, Ю. І. Ткаченко, С. В. Шма-
ньова, В. Г. Федоренко.

Через те, що класифікація інвестицій визначаєть-
ся вибором критерію, що покладений в її основу, точки 
зору вітчизняних і зарубіжних вчених щодо кількості 
класифікаційних ознак інвестицій різняться.

Метою статті є дослідження та аналіз існуючих 
класифікаційних ознак інвестицій та визначення основ-

них з них, що сприятимуть ідентифікації інвестицій як 
економічної категорії.

Вітчизняні та зарубіжні вчені-економісти мають різ-
ні точки зору щодо кількості та сутності класифікаційних 
ознак інвестицій. «Концепції класифікації типів інвести-
цій» пропонує Зелль А., серед яких: масштаб інвестуван-
ня, мета інвестування й об’єкти інвестування [1, с. 150]. 
Савчук В. П., Приліпко С. І., Величко О. Г. надають розга-
лужену схему класифікації інвестицій, що передбачає від-
окремлення дев’яти класифікаційних ознак [2, с. 10 – 12], 
а російський вчений Бланк І. О. формує свою класифіка-
ційну схему, виокремлюючи п’ятнадцять класифікаційних 
ознак [3, с. 23 – 28]. Інші автори групують інвестиції за 
об’єктами, територіальною ознакою, характером участі в 
інвестуванні, періодом інвестування та ін. [4; 5; 6].

Класифікація визначає підходи до аналізу та оцінки 
інвестицій для прийняття попередніх управлінських рі-
шень щодо їх реалізації, а також міру відповідальності за 
отримані результати. Але, з іншого боку, збільшення рів-
ня деталізації ознак класифікації не завжди дозволяє роз-
крити економічну сутність поняття «інвестиції» й сприяє 
вдосконаленню методики оцінки їх ефективності.

На основі проведеного дослідження підходів до 
класифікації інвестицій доцільно систематизувати най-
більш характерні їх види (табл. 1).

таблиця 1
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Федоренко В. Г. [7] + + + + +

Майорова Т. В. [8] + + + +

Бузова І. А., Маховікова Г. А., 
Терехова В. В. [9]

+ + + + +

Крупка Є. Д. [10] + + + + + +

Старовєрова Г. С, Мєдвє - 
дєв А. Ю., Сорокіна І. В. [11]

+ + + + + +

Орлова Є. Р. [12] + + + + +

Мальцева Ю. Н. [13] + + + + + + +

Ігоніна Л. Л. [14] + + + + + + +

Ковальова В. В., Іванова В. В., 
Ляліна В. А. [15]

+ + + + +

Ткаченко Ю. І.,  
Малих Н. І. [16]

+ + + + +

Кисєлоьва Н. В.,  
Боровікова Т. В. [17]

+ + + + + + +
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З точки зору розкриття економічного змісту ка-
тегорії «інвестиції» слід розглянути такі класифікаційні 
ознаки, які найчастіше використовуються при класи-
фікації інвестицій: за об’єктом вкладання інвестицій, 
за періодом інвестування, за регіональними ознаками 
інвестування, за формами власності на інвестиційні ре-
сурси, за ступенем ризику, за характером участі в інвес-
туванні (див. табл. 1). 

Класифікаційна ознака інвестицій за об’єктом ін-
вестування відокремлюється переважною більшістю 
дослідників, але детальний розгляд свідчить про наяв-
ність певних розбіжностей. 

Гітман Л. Дж. і Джонк М. Д., за об’єктом інвесту-
вання поділяють інвестицій на прямі та опосередковані. 
Під прямими інвестиціями розуміють форму вкладення, 
яка дає інвестору безпосереднє право власності на цінні 
папери чи майно (придбання акції, облігації, коштовної 
монети чи земельної ділянки інвестором задля збере-
ження вартості грошей чи отримання доходу), а під опо-
середкованими інвестиціями – вкладення в портфель 
(набір цінних паперів або майнових цінностей). 

Професор Вайнріх класифікує інвестиції за об’єк-
том інвестування на:
 інвестиції у майно (матеріальні інвестиції) – 

інвестиції у будівлі, споруди, обладнання, запа-
си матеріалів;

 фінансові інвестиції – придбання акцій, обліга-
цій та інших цінних паперів;

 нематеріальні інвестиції – інвестиції у підго-
товку кадрів, дослідження, рекламу [26, с. 14].

Більшість дослідників, серед яких Мальцева Ю. Н., 
Ігоніна Л. Л., Ковальова В. В., Іванова В. В., Ляліна В. А., 
Кісєльова Н. В., Боровікова Т. В., Захарова Г. В., Бєхтєре-
ва Є. В., класифікують інвестиції за об’єктом інвестуван-
ня на реальні інвестиції та фінансові інвестиції. Так, Фе-
доренко В. Г. під реальними інвестиціями розуміє вкла-
дання коштів (майна) у реальні активи – матеріальні та 
нематеріальні. Фінансові інвестиції, за його думкою,– це 
вкладання коштів у фінансові інструменти (активи), се-
ред яких превалюють цінні папери. 

Російський економіст Марголін А. М. пропонує 
класифікувати інвестиції за напрямками (об’єктами) ін-
вестування на інвестиції в нефінансові активи та фінан-
сові інвестиції. У свою чергу, інвестиції у нефінансові 
активи класифікуються на реальні інвестиції та інвести-
ції в нематеріальні активи [27, с. 21]. 

Орлова Е. Р., Маліновська О. В. і Скобєлєва І. П. за 
об’єктом інвестиційної діяльності розподіляють інвес-
тиції на довгострокові, короткострокові та фінансові в 
державні та корпоративні цінні папери, банківські депо-
зити тощо.

Скорнякова Ю. Б. зазначає, що класифікація ін-
вестицій за об’єктами (напрямками) інвестування має 
формуватися значною мірою відповідно до суті дже-
рел доходу, що формується у випадку інвестування в 
той чи інший об’єкт, а не виходячи із зовнішньої форми 
об’єктів інвестування. Дана класифікація ґрунтується не 
лише на зовнішній формі об’єктів інвестування, а й на 
сутнісній природі джерел формування доходу за різни-
ми об’єктами інвестування. 

Класифікація інвестицій за даним критерієм, на 
думку Скорнякової Ю. Б., виглядає таким чином: 
 інвестиції в нефінансові активи, що включають 

реальні інвестиції в основний капітал та інвес-
тиції в приріст оборотного капіталу, а також ін-
вестиції в нематеріальні активи;

 інвестиції у фінансові активи (фінансові інвес-
тиції);

 інвестиції в об’єкти альтернативного інвесту-
вання (коштовні метали й камені, предмети ан-
тикваріату тощо) [28, с. 198].

Альтернативні інвестиції Рюмшин О. Є. відносить 
до невиробничих інвестицій (у невиробничі активи: зо-
лото, антикваріат тощо) разом із виробничими інвести-
ціями (в основний капітал, в оборотний капітал та інно-
ваційні інвестиції) реальних інвестицій [29, с. 46].

На нашу думку, найбільш обґрунтований підхід до 
класифікації інвестицій за об’єктом вкладання капіталу 
представлений вченим-економістом Лахметкіною Н. І., 
де інвестиції розподіляються на реальні та фінансові. 
Під реальними інвестиціями розуміється вкладання 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Бєхтєрєва Є. В. [18] + + + + +

Колмикова Т. С. [19] + + + +

Сухарьов О. С.,  
Шма  ньов С. В.,  
Кур’янов О. М. [20]

+ + + + + +

Подшиваленко Г. П., 
Кісєльова Н. В. [21] + + + + + + +

Маліновська О. В., 
Скобєльова І. П. [22] + + +

Нешитой О. С. [23] + + +

Лахметкіна Н. І. [24] + + + + +

Гончаренко Л. П. [25] + + +

Усього: 19 3 14 14 5 12 4 5 6 4 1 1 1 1 7 1 15 1 2

Закінчення табл. 1
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капіталу у створення реальних активів, що пов’язані із 
веденням операційної діяльності та розв’язанням соці-
ально-економічних проблем господарюючого суб’єкта. 
До реальних інвестицій відносять: вкладення в основ-
ний капітал, матеріально-виробничі запаси та нематері-
альні активи. Вкладення в основний капітал включає ін-
вестиції в нерухомість та капітальні вкладення, що здій-
снюються у формі вкладення фінансових і матеріально-
технічних ресурсів у створення та відтворення основних 
фондів шляхом нового будівництва, розширення, ре-
конструкції, технічного переоснащення, а також підтри-
мання потужностей діючого виробництва. Права корис-
тування земельними ділянками, природніми ресурсами, 
патенти, ліцензії, ноу-хау, програмні продукти, моно-
польні права, привілеї, організаційні витрати, торгові 
марки, товарні знаки, науково-дослідницькі розробки 
та ін. відносяться до вкладень в нематеріальні активи.

Під фінансовими інвестиціями розуміється вкла-
дання капіталу в різні фінансові інструменти 
(цінні папери, активи інших підприємств). При 

їх здійсненні інвестор збільшує свій фінансовий капітал, 
отримуючи дивіденди та інші прибутки. Вкладення в ак-
ції, облігації, інші цінні папери, що випущені приватними 
підприємствами, державою, місцевими органами влади, 
в іноземні валюти, у банківські депозити та об’єкти те-
заврації, відносяться до фінансових інвестицій.

Щодо критерію класифікації інвестицій за періо-
дом інвестування капіталу більшість авторів має одна-
кову точку зору [14, с. 7 – 8; 15, с. 33 – 34; 16, с. 29; 17, 
с. 7 – 8; 18, с. 33; 19, с. 34; 21, с. 17; 24, с. 14]. Інвестиції 
за даним критерієм класифікуються на: довгострокові, 
середньострокові та короткострокові. Під довгостро-
ковими інвестиціями розуміють вкладення капіталу на 
строк більше трьох років, під середньостроковими – від 
одного до трьох років, а під короткостроковими – на 
строк менше одного року.

За регіональною ознакою класифікації інвестиції 
розподіляються на внутрішні та зовнішні [14, с. 7 – 8; 15, 
с. 34; 16, с. 31; 18, с. 33; 19, с. 34; 21, с. 17; 24, с. 14]. Вну-
трішні інвестиції здійснюються в об’єкти інвестування, 
що знаходяться в межах країни, а зовнішні – в об’єкти 
інвестування за її межами. 

За формою власності на ресурси інвестування ін-
вестиції класифікуються на приватні, державні, інозем-
ні та змішані (сумісні) [14, с. 7 – 8; 15, с. 34; 18, с. 33; 19,  
с. 34; 21, с. 17; 24, с. 14]. Приватні інвестиції – це вкладан-
ня капіталу фізичними та юридичними особами недер-
жавної форми власності. Державні інвестиції являють 
собою вкладання капіталу центральними та місцевими 
органами влади та управління за рахунок бюджетів, по-
забюджетних фондів і позикових коштів, а також вкла-
дення, що здійснюються державними підприємствами 
за рахунок власних чи позикових коштів. До іноземних 
інвестицій відносяться вкладання капіталу нерезиден-
тами в об’єкти та фінансові інструменти іншої держа-
ви. Змішані (сумісні) інвестиції здійснюються сумісно 
суб’єктами країни та іноземних держав.

Класифікація інвестицій за ступенем ризику має 
різні підходи. Так, автори Мальцева Ю. Н., Ігонина Л. Л., 

Кісєльова Н. В., Боровікова Т. В., Захарова Г. В., Бєхтєрє-
ва Є. В. класифікують інвестиції за ступенем ризику на 
агресивні, помірні та консервативні. Колектив авторів у 
складі Сухарьова О. С., Шманьова С. В., Кур’янова А. М. 
за даним критерієм класифікує інвестиції на відносно 
надійні та ризикові. Ткаченко І. Ю., Малих Н. І. пропо-
нують свій підхід до класифікації інвестицій за ступенем 
ризику, а саме: інвестиції із високим ступенем ризику, 
інвестиції із середнім ступенем ризику та інвестиції із 
низким ступенем ризику. На нашу думку, саме останній 
підхід надає змогу визначити ступінь ризику та віднести 
його до певного виду класифікації. 

Наступною класифікаційною ознакою є характер 
участі в процесі інвестування. За визначенням Бланка І. О., 
«прямі інвестиції передбачають пряму участь інвесто-
ра у виборі об’єктів інвестування й вкладення капіталу. 
Зазвичай прямі інвестиції здійснюються шляхом без-
посереднього вкладення капіталу в статутні фонди ін-
ших підприємств. Непрямі інвестиції характеризують 
вкладення капіталу інвестора, опосередковане іншими 
особами (фінансовими посередниками)» [30, с. 24]. Ана-
логічне визначення надають Федоренко В. Г. [8, с. 10], 
Правик Ю. М. [31, с. 19], Орлова Е. Р. [13, с. 10], Колмі-
кова Г. С. [20, с. 10 – 11], Сухарьов О. С., Шманьов С. В., 
Кур’янов А. М. [21, с. 16]. 

Із підвищенням розвитку новітніх науково-технічних 
розробок підвищується значимість інноваційних 
процесів в інвестуванні. Через це інвестиції в інно-

ваційні процеси стають найпріоритетнішим напрямком 
інвестиційної діяльності в сучасних умовах розвитку 
економічної системи. Таким чином, інвестиції за на-
прямом інвестування в інновації можуть бути класифі-
ковані за такими критеріями: інвестиції в матеріально-
технологічні інновації, інвестиції в соціально-культурні 
інновації, інвестиції в економічні інновації, інвестиції в 
організаційно-управлінські інновації.

Із урахуванням етапів здійснення інвестиційного 
процесу класифікація інвестицій набуває такого вигля-
ду (рис. 1). У рамках першого етапу інвестиційного про-
цесу інвестиції можуть бути класифіковані за об’єктом 
вкладання, за періодом інвестування та за регіональни-
ми ознаками інвестування. Дані класифікаційні ознаки 
набувають пріоритетності в процесі визначення страте-
гічних і тактичних цілей, визначення пріоритетів і спря-
мованості інвестування. 

Другий етап здійснення інвестиційного процесу 
передбачає класифікацію інвестицій за ступенем ризику, 
формами власності на інвестиційні ресурси та за напря-
мом інвестування в інновації, що зумовлено необхідніс-
тю вибору моделі планування портфеля інвестицій. 

На третьому етапі здійснення інноваційного 
процесу слід урахувати характер участі інвестицій в 
процесі інвестування, що забезпечить більш ефективне 
та прозоре здійснення інвестування.

ВИСНОВКИ
Класифікація визначає підходи до аналізу й мето-

дів оцінки інвестицій для прийняття попередніх управ-
лінських рішень щодо їх реалізації, а також міру відпо-

http://www.business-inform.net


Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	ін
ве

ст
и

ц
ій

н
і п

ро
ц

ес
и

47БІЗНЕСІНФОРМ № 10 ’2013
www.business-inform.net

Рис. 1. Класифікація інвестицій
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відальності за отримані результати. Але, з іншого боку, 
збільшення рівня деталізації ознак класифікації не за-
вжди дозволяє розкрити економічну сутність поняття 
«інвестиції» й сприяє удосконаленню методики оцінки 
їх ефективності.

З точки зору розкриття економічного змісту ка-
тегорії «інвестиції» розглядаються такі класифікаційні 
ознаки, що найчастіше використовуються при класифі-
кації інвестицій: за об’єктом вкладання інвестицій, за пе-

ріодом інвестування, за регіональними ознаками інвес-
тування, за формами власності на інвестиційні ресурси, 
за ступенем ризику, за характером участі в інвестуванні.

Із урахуванням етапів здійснення інвестиційного 
процесу, класифікація інвестицій набуває такого вигляду: 
 у рамках першого етапу інвестиційного про-

цесу інвестиції можуть бути класифіковані за 
об’єктом вкладання, за періодом інвестування 
та за регіональними ознаками інвестування. 
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Дані класифікаційні ознаки стають набувають 
пріоритетності в процесі визначення стратегіч-
них і тактичних цілей, визначення пріоритетів 
та спрямованості інвестування;

 другий етап здійснення інвестиційного процесу 
передбачає класифікацію інвестицій за ступе-
нем ризику, формами власності на інвестиційні 
ресурси та за напрямом інвестування в іннова-
ції, що зумовлено необхідністю вибору моделі 
планування портфеля інвестицій;

 на третьому етапі здійснення інвестиційного про-
цесу слід урахувати характер участі інвестицій у 
процесі інвестування, що забезпечить більш ефек-
тивне та прозоре здійснення інвестування.           
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