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Annotation. The article indicates that an important condition of economic growth is the implementation of the state 

in agricultural production balanced investment policy, which forms the effectiveness of management. It is proved that 
in the conditions of achieving financial stability of activization of investment activity should be directed at ensuring 
positive changes in the economy of enterprises, full upgrade their production base, formation of competitive industrial 
structures, the decision of questions of employment of the population. Determined that these processes are influenced 
by: the current economic situation, the instability of investment conditions, income, fluctuations of market conditions, 
prices, exchange rates. 

On the basis of such factors were analyzed and justified features of the development and formation of the category of 
“investment”, considers the economic essence of investment and their classification. It is revealed that the most common 
classification is, distributes investments in the following classification criteria: by investment objects; by the nature of 
participation in investment; the investment period; by ownership of investors; on a regional basis. 

The concept of “investment project”, which is the process of substantiation of economic expediency, volume and 
terms of capital investments, including necessary design and estimate documentation, developed in accordance with 
the laws of the state and the duly approved standards, as well as description of practical actions on the implementation 
of investments in life. Indicates that by making investments, the enterprise should develop the organizational-economic 
mechanism of realization of a project, to define scripts that get action when you change the work situation. Noted that 
the effectiveness of the investment project reflects the project’s compliance with the goals and interests of its members. 
Proven the importance of the implementation of individual investment projects in which investments are coming to frui-
tion, approaches to the classification of the sources of investment financing.
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ments, the investment project.
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Проаналізовані та обґрунтовані особливості розвитку та становлення категорії «інвестиції», 
розглянуто економічну сутність інвестицій і їх класифікацію, визначено поняття «інвестиційний проект»; 
доведено важливість упровадження окремих інвестиційних проектів, в яких інвестиції знаходять свою 
практичну реалізацію; розглянуто підходи до класифікації джерел фінансування інвестицій.
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи прак-
тичними завданнями. В умовах ринкової економіки можливостей для інвестування досить багато. 
Водночас обсяг фінансових ресурсів, доступних для інвестування, у будь-якого підприємства обме-
жений. Тому особливої актуальності набуває завдання оптимізації бюджету капіталовкладень. Інвес-
тиційна діяльність є одним з найважливіших аспектів функціонування будь-якого суб’єкта господарю-
вання. Причинами, які зумовлюють необхідність інвестицій, є оновлення наявної матеріально-технічної 
бази, нарощування обсягів виробництва, освоєння нових видів діяльності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми. 
Основний внесок у дослідження цих проблем зробили Ф. Модільяні і А.В. Мертенс, які вивчали проблеми 
витрат фінансового ринку в цілому, поставили під сумнів точку зору про те, що борг є дешевшим від 
власного капіталу [2]. 1964 року Вільям Шарп уперше сформулював модель оцінки капітальних активів 
(МОКА). М. Марковіц, Ф. Модільяні, М. Міллер, В. Шарп отримали Нобелівську премію з економіки, 
чим і підтверджується важливість їхніх розробок для розвитку сучасної теорії економіки, фінансів та 
інвестування.

Постановка завдання. Метою дослідження є обґрунтування та оцінка економічної ефективності 
інвестицій та інвестиційної діяльності на підприємствах.

Виклад основного матеріалу дослідження. Інвестиції є однією з категорій економічної теорії, що 
вимагають ретельного аналізу. Інтенсивне вивчення теорії структури капіталу й ціни джерел фінансу-
вання поряд з активізацією наукових пошуків ефективної інвестиційної політики розпочалось у другій 
половині 50-х років минулого сторіччя.

Необхідно зазначити, що позитивний внесок у наукове обґрунтування інвестицій вніс Дж. Кейнс 
[1], який довів, що інвестиційна поведінка фірми визначається переважно такими факторами: рівнем 
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накопичень, рівнем інвестиційного прибутку, нормою прибутку на кредитному ринку. І все це за умови 
дієвого державного регулювання й контролю інвестиційної поведінки фірми. Дж. Кейнс розумів під 
інвестиціями поточний приріст цінності капітального майна внаслідок виробничої діяльності певного 
періоду, вважав, що це та частина прибутку за певний період, що не була використана для споживання 
[1]. У цьому визначенні, на погляд автора, найчіткіше виявлено сутнісну характеристику інвестицій, 
їхню дієвість: з одного боку, вони відображають величину акумульованого доходу на цілі накопичення, 
обсяг інвестиційних ресурсів, тобто потенційний інвестиційний попит; з іншого боку, інвестиції 
виступають у формі вкладень (затрат), що визначають приріст вартості капітального майна, тобто як 
реалізовані інвестиційні попит і пропозиція.

Інвестиційний процес на нинішньому етапі розвитку української економіки характеризується 
якісною зміною природи інвестицій, появою принципово нових джерел їхнього формування, а наяв-
ність різних форм власності й моделей господарювання, розвиток конкуренції та підприємництва 
переводять інвестиційну діяльність у категорію найважливіших елементів процесу відтворення, що 
визначає детермінанту економічного росту.

Ще з радянських часів поняття «інвестиція» завжди було пов’язане з розширеним відтворенням 
основних фондів. Стверджувалося, що інвестиційний цикл завершується введенням у дію основних 
фондів і виробничих потужностей. За часів становлення української держави поняття «інвестиції» 
у вітчизняній літературі замінювалось поняттям «капітальні вкладення». Інвестиції, як капітальні 
вкладення, зазвичай пов’язували з характеристикою діяльності будівельно-монтажного комплексу. 
При цьому вони розглядались у двох аспектах: як економічна категорія та як процес, пов’язаний з 
рухом грошових коштів. У більшості публікацій поняття «інвестування», «інвестиційна діяльність», 
«капітальні вкладення» розглядаються як синоніми, що звужує поняття інвестиційної діяльності, 
обмежуючи його рамки сферою фінансування капітальних вкладень. За останні роки спостерігається 
зменшення не тільки індексів, але й розміру капітальних інвестицій, які освоюються у сільському 
господарстві (табл. 1)

Таблиця 1
Індекси капітальних інвестицій за видами економічної діяльності України  

(у % до попереднього року)
Галузь 2011 р. 2012 р. 2013 р.

Усього 118,9 108,3 88,9
Сільське господарство, мисливство 130,8 111,0 99,6
Лісове господарство 145,8 84,9 141,6
Рибальство, рибництво 35,7 179,8 72,0
Джерело: [http://www.ukrstat.gov.ua]

Активізація інвестиційної діяльності в Україні, поліпшення структури інвестицій, орієнтація на 
економічне зростання й упровадження відповідних мотиваційних механізмів – усе це повинно ґрунту-
ватись на чітких теоретичних позиціях, що стосуються тлумачення економічної сутності інвестицій і 
їхніх найважливіших складових, розуміння сутності інвестиційних ресурсів та інвестиційної політики.

Як і в будь-якій економічно розвиненій країні, інвестиційна діяльність регламентується україн-
ським законодавством. Більшість авторів посилаються на досить повне визначення, що розкриває 
сутність інвестицій і наведене в законі України «Про інвестиційну діяльність», де під інвестиціями 
розуміються всі майнові й інтелектуальні цінності, що залучаються до об’єктів підприємницької або 
інших видів діяльності, у результаті яких створюється прибуток або соціальний ефект.

В основному під інвестиціями розуміють динамічний процес зміни форм капіталу, послідовне 
перетворення первинних матеріальних і паливно-енергетичних ресурсів у готову продукцію і приріст 
капітальної вартості у формі доходу або соціального ефекту. Під інвестиціями П. Ю. Сорока вважає 
витрати грошових коштів, частину доходу, що використовується не на поточне споживання, а на 
відтворення всього суспільного й індивідуального капіталу, кінцевою метою яких є отримання нових 
вищих доходів або соціального ефекту в майбутньому [5].

Узагальнюючи положення економічної теорії, можна виокремити реальні й фінансові, довгостро-
кові й короткострокові, зовнішні й внутрішні, безризикові й ризиковані (венчурні) інвестиції. 

Насамперед інвестиції розподіляються за об’єктами вкладення капіталу на реальні й фінансові. 
Фінансові інвестиції характеризують вкладення коштів у цінні папери підприємств і держави з метою 
одержання доходу у вигляді підвищення вартості цінних паперів, а також відсот ків і дивідендів. Вони 
класифікуються за різними ознаками (рис. 1). Фінансове інвестування нового реального капіталу не 
створює, а характеризує лише перетікання фінансових ресурсів від одного об’єкта господарювання до 
іншого.
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 Рис. 1. Класифікаційні ознаки інвестицій 
 
Найбільш типова неточність багатьох визначень полягає в тому, що під інвестиціями 

розуміється будь-яке вкладення фінансових ресурсів, а це часто не є пов‘язаним із постановкою та 
досягненням цілей суб‘єктами інвестиційної діяльності. Деякі дослідники при визначенні поняття 
«інвестиції» вважають, що вони здійснюються шляхом вкладення коштів, однак інвестування 
капіталу може здійснюватися не тільки в грошовій, а й інших формах – рухомого й нерухомого 
майна, різних фінансових інструментів, нематеріальних активів і т. ін. 
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 Рис. 1. Класифікаційні ознаки інвестицій

У свою чергу, реальні інвестиції показують процес вкладання коштів у реальні активи як мате-
ріальні (основні й оборотні виробничі засоби, будівлі, споруди, обладнання, товарно-матеріальні 
цінності), так і нематеріальні (патенти, ліцензії, «ноу-хау», технічну, науково-практичну, інструктивну, 
технологічну, проектно-кошторисну й іншу документацію).

Інноваційні інвестиції – це вкладання коштів у нематеріальні активи, пов’язані з впровад женням 
досягнень науково-технічного прогресу. У сучасній літературі існують різноманітні визначення інвес-
тицій, що часто трактують цю категорію недостатньо чітко або надмірно вузько, нерідко увага акцен-
тується лише на окремих її сутнісних характеристиках.

Найбільш типова неточність багатьох визначень полягає в тому, що під інвестиціями розумі-
ється будь-яке вкладення фінансових ресурсів, а це часто не є пов’язаним із постановкою та досяг-
ненням цілей суб’єктами інвестиційної діяльності. Деякі дослідники при визначенні поняття «інвес-
тиції» вважають, що вони здійснюються шляхом вкладення коштів, однак інвестування капіталу може 
здійсню ватися не тільки в грошовій, а й інших формах – рухомого й нерухомого майна, різних фінан-
сових інструментів, нематеріальних активів і т. ін.
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Незважаючи на таке різноманіття трактувань сутності інвестицій, у них можна виявити й спільне: 
інвестиції – завжди цінності, які мають економічне вираження; це вкладення, які переслідують певну 
мету; у підсумку інвестування повинен бути результат у вигляді створення або розширення вироб-
ництва й одержання прибутку; інвестор зберігає контроль над інвестуванням; інвестиції – це угоди 
(правові дії), які породжують, змінюють і припиняють інвестиційні права й обов’язки.

Розглядаючи питання класифікації інвестицій, слід зауважити, що деякі автори виокремлюють 
ряд додаткових класифікаційних ознак. Вони пояснюють це тим, що саме згідно з класифікацією визна-
чаються підходи до аналізу, а також методи оцінки інвестицій для прийняття попередніх управлінських 
рішень стосовно їх реалізації. Однак не завжди така деталізована класифікація інвестицій сприятиме 
вдосконаленню методики оцінки їх ефективності.

Поняття «інвестиції» виступає первинною категорією, яка є базою побудови ієрархії решти кате-
горій, що відображають відтворення основного й оборотного капіталів. Дослідники, що займаються 
проблемами економічного росту, як правило, виокремлюють інвестиції в числі його найважливіших 
факторів. Так, на думку Дж. Стігліца, економічне зростання будь-якої держави залежить від чотирьох 
основних факторів: зростання акціонерного капіталу (інвестиції); зростання технічного прогресу 
(науково-дослідна діяльність); розвитку утилізації природних ресурсів; зростання добробуту насе-
лення й удосконалювання якості робочої сили.

П. А. Самуельсон і В. Д. Нордгауз уважають, що інвестиції відіграють подвійну роль у макроеконо-
міці. По-перше, це дуже значний і мінливий компонент витрат. Різні зміни в обсязі інвестицій можуть 
істотно змінювати сукупний попит, а отже, обсяги виробництва й зайнятості. Крім цього, інвестиції 
означають збільшення капіталу. Додавання до існуючого капіталу будинків та устаткування збільшує 
національний обсяг виробництва й забезпечує економічне зростання в довгостроковому періоді [4].

Наведений перелік трактувань інвестицій свідчить не тільки про різне розуміння поняття 
«інвестиції», але й про незавершеність досліджень цієї проблеми. Зокрема, І. О. Бланк відокремлює 
внутрішні й зовнішні джерела формування власних інвестиційних ресурсів, а також джерела форму-
вання позикових ресурсів підприємства. Серед досліджень вітчизняних авторів необхідно звернути 
увагу на роботу В.  Паппа, який запропонував класифікувати джерела фінансування інвестицій на 
першому етапі проектування на державні джерела й ресурси підприємства, а на другому етапі додат-
ково в кожній вищезазначеній групі відокремлюються власні й запозичені джерела [3].

Розглянувши економічну сутність інвестицій і їх класифікацію, звернемо увагу на визначення 
поняття «інвестиційний проект», адже саме шляхом упровадження окремих інвестиційних проектів 
інвестиції знаходять свою практичну реалізацію. Інвестиційний проект являє собою обґрунтування 
економічної доцільності, обсягів і строків здійснення капітальних вкладень, зокрема й необхідної 
проектно-кошторисної документації, розробленої відповідно до законодавства держави й затверд-
женої в установленому порядку стандартами (нормами й правилами), а також опис практичних дій 
щодо втілення інвестицій у життя (бізнес-план).

Окремий інвестиційний проект є елементом інвестиційної діяльності суб’єктів господарювання. 
Спершу в методичній і науковій літературі було поширене трактування інвестиційного проекту як 
замислу, плану, програми, задачі, завдання, тобто спрямованої в майбутнє категорії, яка однак по факту 
залишається в минулому з моменту реалізації плану. Інвестиційний проект, як вважає В. В. Вітлінський, 
є планом чи програмою заходів, пов’язаних зі здійсненням капітальних вкладень із метою подальшого 
повернення коштів й отримання прибутку. Інше трактування цього поняття наведено у фінансово-
інвестиційному словнику: інвестиційний проект є документом, який містить необхідні розрахунки та 
обґрунтування, що підтверджують доцільність здійснення інвестиційної діяльності з метою впрова-
дження досягнень науково-технічного прогресу у виробничу і соціальну сфери.

Глобальними є такі інвестиційні проекти, реалізація яких істотно впливає на економічну, соціаль ну 
чи екологічну ситуацію в країні. Великомасштабними є інвестиційні проекти, реалізація яких істотно 
впливає на економічну, соціальну чи екологічну ситуацію в окремих регіонах або галузях господарства 
країни. Локальні інвестиційні проекти – інвестиційні проекти, реалізація яких не справляє істотного 
впливу на економічну, соціальну й екологічну ситуацію в регіоні та не змінює рівень і структуру цін у 
ньому.

Досліджуючи питання сутності оцінки ефективності інвестиційних проектів, перш за все необ-
хідно звернути увагу на саме поняття «ефективність» як економічну категорію. Як свідчать дослід-
ження, ця категорія була привнесена в економічну науку з техніки. Відповідно до цього, ефективність 
є універсальною категорією, що характеризує співвідношення результатів і витрат в цілеспрямованих 
процесах. Інвестиційний проект полягає в обґрунтуванні економічної доцільності, обсягу, термінів 
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здійснення інвестицій і містить проектно-кошторисну документацію, розроблену відповідно до зако-
нодавства України і затверджених стандартів, а також бізнес-план. 

Ефективність інвестиційного проекту відображає відповідність проекту цілям та інтересам 
його учасників. Оцінка ефективності інвестиційного проекту відповідно до офіційно діючих мето-
дичних рекомендацій має ґрунтуватися на певних принципах і розрахунку цілого ряду показників. 
Однією з найважливіших характеристик інвестиційного проекту є склад джерел фінансування, серед 
яких виокремлюють: власні та залучені фінансові ресурси, асигнування з бюджетів, іноземні інвес-
тиції. Від обґрунтованості такої оцінки залежать терміни повернення вкладених коштів і перспек-
тиви розвитку підприємства. Серед показників економічної ефективності виділяють статистичні, 
що не враховують вплив фактора часу, і динамічні, що ґрунтуються на дисконтуванні грошових 
потоків.

Висновки. Отже, інвестиції є одним з найбільш уживаних понять в економічній системі як на 
макро-, так і на мікрорівні. Однак, незважаючи на постійну пильну увагу дослідників до цієї ключової 
економічної категорії, наукова думка до сьогодні не запропонувала універсального визначення інвес-
тицій, яке б відповідало потребам теорії та практики, а також було б адекватним позиціям конкретного 
суб’єкта здійснення інвестиційної діяльності – держави, підприємства, домашнього господарства.
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Аннотация. Проанализированы и обоснованы особенности развития и становления категории
«инвестиции», рассмотрена экономическая сущность инвестиций и их классификация; определено понятие 
«инвестиционный проект»; доказана важность внедрения отдельных инвестиционных проектов, в которых 
инвестиции находят свою практическую реализацию; рассмотрены подходы к классификации источников 
финансирования инвестиций.
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