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Анотація 
У статті досліджено термінологічний базис управління інвестиціями, визначено й узагальнено підходи 
науковців щодо трактування терміну «інвестиції». У статті представлено бачення різних науковців щодо 
трактування терміну «інвестиції», так, більшість авторів під інвестиціями розуміють вкладення 
капіталу в усіх його формах у різні об’єкти (інструменти) його господарської діяльності з ціллю отримання 
прибутку, а також досягнення іншого економічного чи соціального ефекту, здійснення якого базується на 
ринкових принципах і пов’язано з факторами часу, ризику та ліквідності. На основі існуючих підходів 
запропоновано авторське визначення інвестицій – це сукупність усіх цінностей, що вкладаються у різні 
об’єкти підприємницької та інші види діяльності з метою їх приросту та / або досягнення певної мети 
(ефекту). У статті наведено трактування інвестицій за такими групами: сукупність усіх видів цінностей, 
вкладення капіталу / ресурсів / грошей, спосіб розміщення капіталу, витрати на створення. Здійснено 
класифікацію інвестицій та проаналізовано основні особливості класифікацій інвестицій. Встановлено, що 
інституційні структури більшості країн світу суттєво відстають від темпів цифровізації ринків і тому 
не можуть у повному обсязі виконувати свої регулятивні функції, що породжує хаотичний розвиток як 
ринків, так і основних інструментів таких ринків. Зазначено, що відмивання коштів, отриманих злочинним 
шляхом, та реалізація тіньових схем переміщення капіталів є лише певною часткою незаконних операцій 
за допомогою використання криптовалют та інших фінансових інструментів. Визначено перспективи 
подальших досліджень у предметній області. 

Ключові слова: інвестиції, класифікація інвестицій, інструменти, теоретичні основи, цифрова економіка. 
© Наталія Іванівна Гавловська, Євгеній Миколайович Рудніченко, Вячеслав Юрійович Білань, 
Ігор Вікторович Лісовський, Сергій Йосипович Ядуха, 2021 

https://doi.org/10.36887/2524-0455-2019-2-1


 

ISSN 2415-8453. Ukrainian Journal of Applied Economics and Technology. 2021. Volume 6. № 4.  

11 

Nataliia HAVLOVSKA 

Doctor of Economics, Professor of the Department of Management, Administration and Hotel 
and Restaurant Business of Khmelnytsky National University 

Yevhenii RUDNICHENKO 

Doctor of Economics, Professor of the Department of Management, Administration and Hotel 
and Restaurant Business of Khmelnytsky National University 

Vyacheslav BILAN 

Master of Khmelnytsky National University 

Ihor LISOVSKYI 

PhD, Associate Professor of the Department of Marketing and Trade Enterprise of Khmelnytsk 
National University 

Serhii YADUKHA 

PhD, Associate Professor of Economic Theory of Khmelnytsky National University 

THEORETICAL FUNDAMENTALS OF INVESTMENT ACTIVITY MANAGEMENT IN THE 
CONDITIONS OF DIGITALIZATION OF THE ECONOMY 

Havlovska N., Rudnichenko Y., Bilan V., Lisovskyi I., Yadukha S. Theoretical fundamentals of 
investment activity management in the conditions of digitalization of the economy. Ukrainian 
Journal of Applied Economics and Technology. 2021. Volume 6. № 4, рр. 10-16. 

Abstract 
The terminological basis of investment management is considered in the article, the approaches of scientists to the 
interpretation of the term "investment" are defined and generalized. The article presents the views of various scholars 
on the interpretation of the term "investment", so most authors understand investment as investing capital in all its 
forms in various objects (instruments) of its economic activity for profit and other economic or social effects, 
implementation of which is based on market principles and is related to factors of time, risk and liquidity. Based on 
the existing approaches, the proposed definition of investment is a set of all values that are invested in various objects 
of business and other activities in order to increase them and / or achieve a certain goal (effect). The article presents 
the interpretation of investments by the following groups: the totality of all types of values, investment of capital / 
resources / money, the method of capital allocation, the cost of creation. The classification of investments is carried 
out and the main features of classifications of investments are analyzed. It is established that the institutional 
structures of most countries lag far behind the pace of digitalization of markets and therefore cannot fully perform 
their regulatory functions, which creates a chaotic development of both markets and the main instruments of such 
markets. It is noted that money laundering and the implementation of shadow capital schemes are only a part of 
illegal transactions through the use of cryptocurrencies and other financial instruments. Prospects for further 
research in the subject area are identified.  

Keywords: investments, classification of investments, tools, theoretical bases, digital economy. 

JEL classification: E22 

Вступ 

Управління інвестиціями є пріоритетним напрямом реалізації  загальної  стратегії  
розвитку як на рівні підприємств, так і держави. Здіи снюючи інвестування у різні види 
активів, підприємства закладають фундамент ефективного функціонування і розвитку 
конкурентних переваг. Рішення, які прии маються у сфері інвестування, впливають на 
ринкове становище суб’єкта господарювання, тому сучасні керівники повинні досконало 
володіти технологіями та інструментами управління інвестиціями. Менеджери 
зобов’язані адекватно оцінювати доцільність реалізації  інвестиціи них проектів, 
проводити обґрунтовану оцінку ї х економічної  привабливості, формувати ефективнии  
механізм управління інвестиціями на підприємствах тощо.  
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Дослідженням і розробкою проблем управління інвестиціи ною діяльністю підпри-
ємств заи малися багато вчених-економістів, зокрема значна увага ї м приділена в зарубіж-
них працях Дж. Бернала, Р. А. Фатхутдінова, Й . Шумпетера. Серед вітчизняних науковців, 
що заи малися даною проблематикою, слід зазначити напрацювання А. І. Амоші, З. С. Вар-
налія, В.М. Геєця, В. Г. Горника, І. Бланка, В. С. Іванченкова, О. Є. Кузьміна, А.А. Мазаракі, 
З. Є. Шершньової  та інших. 

Мета дослідження статті  

Основним завданням дослідження є аналіз теоретичного базису управління 
інвестиціями в сучасних умовах трансформаціи них явищ і процесів. 

Виклад основного матеріалу дослідження 

Всі підприємства незалежно від галузевої  приналежності та розмірів потребують 
інвестиціи них вкладень з метою ефективного функціонування. На дании  момент 
вкладання коштів у оновлення виробництва і технологіи  дає значнии  поштовх у розвиток 
як виробничих процесів, оновлення продукції , так і самої  діяльності підприємства. 
Інвестиції  як економічна категорія у вітчизняніи  науковіи  літературі увіи шли в обіг 
наприкінці 80-х років ХХ ст., а саме в умовах формування ринкових відносин. Термін 
«інвестиція» перекладається з латинської  «invest» як «вкладати». У науковіи  літературі 
зустрічаються різні підходи щодо визначення поняття «інвестиції », що є обґрунтованим, 
оскільки інвестиції  мають різноманітні види і форми, тому і ї х визначення може бути 
різним. Наведемо існуючі визначення щодо поняття «інвестиції » (табл. 1). 

Таблиця 1. Поняття «інвестиції» як економічна категорія * 
Автор, джерело Визначення поняття 

Сукупність усіх видів цінностеи  
Аюшиєв А. Д., Фі-
ліппов В. І. [1, с. 4] 

сукупність усіх видів матеріально-маи нових та інших цінностеи , що вкладаються в 
підприємницьку та інші види діяльності з метою отримання прибутку 

Загородніи  А. Г., 
Вознюк Г. Л., Пар- 
тин Г. О. [5, с. 196] 

це грошові, маи нові, інтелектуальні цінності, що ї х вкладають в об’єкти підприємницької  та 
інші види діяльності з метою отримання прибутку або досягнення соціального ефекту; 

капітальні вкладення в розвиток виробництва чи невиробничу сферу 
Закон Украї ни «Про 

інвестиціи ну 
діяльність» [6] 

всі види маи нових та інтелектуальних цінностеи , що вкладаються в об'єкти 
підприємницької  та інших видів діяльності, в результаті якої  створюється прибуток (дохід) 

та/або досягається соціальнии  та екологічнии  ефект 

Міщенко В.В. (ред.)  
[7, с. 7] 

грошові кошти, цінні папери, інше маи но, в тому числі маи нові права, інші права, що мають 
грошову оцінку, і вкладаються в об’єкти підприємницької  та (або) іншої  підприємницької  
діяльності, з метою отримання прибутку і (або) досягнення іншого корисного ефекту 

Вкладення капіталу / ресурсів / грошеи  

Бланк І. О. 
[2, с. 17-18] 

вкладення капіталу в усіх и ого формах у різні об’єкти (інструменти) и ого господарської  
діяльності з ціллю отримання прибутку, а також досягнення іншого економічного та 

неекономічного ефекту, здіи снення якого базується на ринкових принципах і пов’язано з 
факторами часу, ризику та ліквідності 

Козаченко Г.В., 
Ілляшенко О. В. 
[9, с. 25-28] 

вкладення вільних грошеи  у різні форми фінансового и  матеріального багатства з метою 
ї хнього збереження и  подальшого збільшення 

Правик Ю.М. 
[13, с. 15] 

вкладання різних ресурсів з метою отримання економічного ефекту або іншого 
запланованого результату (соціального, економічного, політичного та ін.) 

Савицька Г. В. 
[15, с. 383] 

довгострокове вкладення коштів у активи підприємства з метою розширення масштабів 
діяльності, збільшення прибутку, підвищення конкурентоспроможності та ринкової  

стабільності підприємства 
Спосіб розміщення капіталу 

Гітман Л., 
Джонк М. [4, с.12] 

спосіб розміщення капіталу, якии  має забезпечити збереження або зростання суми капіталу 

Витрати на створення 
Фішер С., Дорибуш Р., 
Шмалензі Р. [16, с. 549] 

витрати на створення нових потужностеи  з виробництва машин, фінансування житлового, 
промислового або сільськогосподарського будівництва та запасів 

* сформовано авторами з використанням літературних джерел 

Більшість з наведених визначень у табл. 1 характеризують поняття «інвестиції » 
як сукупність усіх видів цінностеи , вкладення капіталу / ресурсів / грошеи , спосіб 
розміщення капіталу, витрати на створення. На нашу думку, інвестиції  є сукупністю усіх 
цінностеи , що вкладаються у різні об’єкти підприємницької  та інші види діяльності з 
метою ї х приросту та / або досягнення певної  мети (ефекту). Отже, в загальному вигляді 
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інвестиції  передбачають: 1) наявність цінностеи ; 2) прии няття рішення щодо вкладання 
цінностеи ; 3) приріст вкладених цінностеи  або досягнення певної  мети (ефекту). 

Зважаючи на різноманіть інвестиціи  варто розглянути класифікаціи ні ознаки та 
види інвестиціи , що представлені у табл. 2. 

Таблиця 2. Класифікація інвестицій* 

Класифікаціи ні ознаки та види 
інвестиціи  

Джерело 

[1
1
, с
. 9
-1
1
] 

[1
4
, с
. 8
-1
1
] 

[3
, с
. 8
7
-9
4
] 

[1
0
, с
. 1
8
] 

[1
3
, с
.2
9
-3
1
] 

[8
, с
. 1
5
] 

Ч
 [
1
7
] 

[1
2
, с
. 2
5
] 

За об’єктом 
вкладання 
коштів 

реальні + + + + +  + + 
фінансові + + + + +  + + 
в основні 
засоби 

     +   

в оборотні 
засоби 

     +   

в 
нематеріальн

і активи 
     +   

За характером 
участі у справах 
підприємства 

прямі +    +    

портфельні +    +    

За характером 
участі в 

інвестуванні 

прямі  + + +  + + + 

непрямі  + + +  + + + 

За 
взаємозв’язками 

прямі      +   
супутні      +   
сумісні      +   

За 
відтворювально
ю спрямованістю 

валові   +   + + + 
реноваціи ні   +   + + + 

чисті   +   + + + 
дезінвестиції         + 

За періодом 
інвестування 

короткострок. + + + + + + + + 
середньостр.  +   +   + 
довгострок. + + + + + + + + 
безстрокові        + 

За характером 
використання 

первинні  + +      
екстенсивні  +       
реінвестиції   + +      
дезінвестиції    +      

За формами 
власності 
інвесторів 

приватні + + + + + + + + 
колективні  +   +    
державні + + + + + + + + 
іноземні + +  +  +  + 
сумісні + +  + + +  + 
змішані  + +    +  

муніципальні        + 

За регіональною 
(територіаль-
ною) ознакою 

вітчизняні   + + + + + +  
за кордон / 
іноземні 

 + + + + + +  

По відношенню 
до підприємства 

внутрішні       + + 
зовнішні       + + 

За залежністю 
від доходів 

виробничі   +    +  
автономні   +    +  

Залежно від 
вибору інвести-
ціи ної  стратегії  

пасивні + +      + 

активні + +      + 

За характером 
формування 

автономні        + 
індуктивні        + 

 

Класифікаціи ні ознаки та види 
інвестиціи  

Джерело 

 [
1
1
, с
. 9
-1
1
] 

[1
4
, с
. 8
-1
1
] 

 [
3
, с
. 8
7
-9
4
] 

 [1
0
, с
. 1
8
] 

 [
1
3
, с
.2
9
-

3
1
] 

 [
8
, с
. 1
5
] 

Ч
 [
1
7
] 

 [
1
2
, с
. 2
5
] 

За джерелами 
фінансування 

внутрішні  + +      
зовнішні  + +      

централізовані      +   
нецентралізован

і 
     +   

За характером 
взаємозв’язків 
/за сумісністю 
реалізації  

(діяльності) 

незалежні +  +   + + + 
залежні / 

взаємозалежні 
+  +   + + + 

альтернативні +     +   
взаємовиключні +  +    + + 
комплементарні +        
пов’язані між 
собою відноси-
нами заміщення 

+        

За рівнем 
інвестиціи ног

о ризику 

безризикові   +   + + + 
низько ризикові 

/ із 
припустимим 
рівнем ризику 

  +   + + + 

середньоризико-
ві / із 

критичним 
рівнем ризику 

  +   + + + 

високоризикові 
/ із 

катастрофічним 
рівнем ризику 

  +   + + + 

За ступенем 
(рівнем) 

ліквідності 

високоліквідні   +   + + + 
терміноволікв.  +       
швидколіквідні  +       
середньоліквідні  + +   + + + 
слаболіквідні / 
низьколіквідні 

 + +   + + + 

неліквідні   +   + + + 

За рівнем 
доходності 

високодохідні   +   + +  
середньодохідні   +   + +  
низькодохідні   +   + +  
бездохідні / 
недоходні 

  +   + +  

За величиною 
ефективності 

високоефективн.      +   
середньоефект.      +   
малоефективні      +   

За характером 
використання 

капіталу 

первинні      + +  
реінвестиції       + +  
дезінвестиції       + +  

За ступенем 
обов’язковості 

обов’язкові  +       
необов’язкові  +       

За періодичні-
стю вкладень 

ординарні +        
неординарні +        

 

* сформовано авторами з використанням літературних джерел 

Зважаючи на значну кількість класифікаціи них ознак, що наведені у таблиці 2, ми 
пропонуємо виділити ті класифікаціи ні ознаки, що зустрічаються у 30% 
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проаналізованих літературних джерел. Види інвестиціи  та ї х характеристику 
представлено у табл. 3. 

Таблиця 3. Класифікація та характеристика інвестицій * 
Класифікаціи ні 

ознаки  
Види інвестиціи  та характеристика 

За об’єктом 
вкладання 
коштів 

реальні – це вкладання коштів (маи на) у реальні активи – матеріальні чи нематеріальні 
фінансові – це вкладання коштів у фінансові активи (цінні папери, банківські вклади, депозити, паї , 

тощо), серед яких переважають цінні папери 

За характером 
участі в 

інвестуванні 

прямі – здіи снюють двома способами: безпосередньо у виробництво з метою виготовлення товарів та 
ї х збуту і отримання прибутку та інвестиції , що забезпечують володіння контрольним пакетом акціи , а 

отже, контроль за підприємством 
непрямі – вкладення капіталу у цінні папери, які не дають інвестору право реального контролю за 

об’єктом інвестування 

За відтворю-
вальною спрямо-

ваністю 

валові – характеризують загальнии  обсяг капіталу, що інвестується у відтворювання основних засобів і 
нематеріальних активів в певному періоді 

реноваційні – характеризують обсяг капіталу, що інвестується в просте відтворення основних засобів і 
нематеріальних активів, що амортизуються 

чисті – характеризують обсяг капіталу, що інвестується в розширене відтворення основних засобів і 
нематеріальних активів 

За формами 
власності 
інвесторів 

приватні – вкладення, які здіи снюють фізичні особи або юридичні особи, з приватною формою власності 
державні – вкладення, що здіи снюються державою. Такі інвестиції  спрямовують здебільшого у базові 

малоприбуткові сфери та галузі народного господарства 
іноземні – можуть бути іноземними державними, приватними та колективними 

спільні та змішані – являють собою різні поєднання: спільні (украї нські та іноземні), змішані (державні, 
приватні і колективні) та ї х модифікації  

За регіональною 
(територіаль-
ною) ознакою 

вітчизняні характеризують вкладення капіталу як резидентів, так і нерезидентів на території  даної  
краї ни 

іноземні  характеризують вкладення капіталу резидентів даної  краї ни за межами внутрішнього ї ї  ринку 

Залежно від 
вибору 

інвестиціи ної  
стратегії  

пасивні – забезпечують, у кращому випадку, не погіршення показників прибутковості вкладень у 
операції  даної  фірми за рахунок заміни застарілого обладнання, підготовки нового персоналу на заміну 

тим працівникам, що звільнилися тощо 
активні – забезпечують підвищення конкурентоздатності фірми та ї ї  прибутковості порівняно з раніше 

досягнутим рівнем за рахунок впровадження нової  технології , організації  випуску товарів, що 
користуються попитом, захоплення нових ринків або поглинання фірм-конкурентів 

За характером 
взаємозв’язків 

незалежні – вкладання капіталу в такі об’єкти інвестування (інвестиціи ні проєкти, фінансові 
інструменти), які можуть бути реалізовані як автономні (незалежні від інших об’єктів інвестування, що 

ї х не виключають) в загальніи  інвестиціи ніи  програмі (інвестиціи ному портфелі) підприємства 
взаємозалежні – характеризують вкладання капіталу і такі об’єкти інвестування, черговість ї х 
реалізації  або наступна експлуатація яких залежить від інших об’єктів інвестування і може 

здіи снюватися лише в комплексі з ними 
взаємовиключні – аналоговии  характер за цілями ї х здіи снення, характеру технологіи , номенклатури 

виробництва та іншими основними параметрами, і вимагають альтернативного вибору 

За періодом 
інвестування 

короткострокові – до одного року 
середньострокові – від одного до трьох років 

довгострокові – понад три роки 

За рівнем 
інвестиціи ного 

ризику 

безризикові –характеризують вкладення засобів в такі об´єкти інвестування, за якими відсутніи  
реальнии  ризик втрати капіталу або очікуваного доходу і практично гарантовано отримання 

розрахункової  реальної  суми чистого інвестиціи ного прибутку 
низькоризикові – характеризують вкладення капіталу в об´єкти інвестування, ризик по яких значно 

нижче середньоринкового 

За рівнем 
інвестиціи ного 

ризику 

середньоризикові – рівень ризику за об´єктами інвестування цієї  групи приблизно відповідає 
середньоринковому 

високоризикові – рівень ризику за об´єктами інвестування цієї  групи звичаи но істотно перевищує 
середньоринкову 

За ступенем 
ліквідності 

високоліквідні – відносяться такі об´єкти (інструменти) інвестування підприємства, які швидко можуть 
бути конвертовані в грошову форму (як правило, в строк до одного місяця) без відчутних втрат своєї  

поточної  ринкової  вартості 
середньоліквідні – характеризують групу об´єктів (інструментів) інвестування підприємства, які можуть 
бути конвертовані в грошову форму без відчутних втрат своєї  поточної  ринкової  вартості в строк від 1 

до 6 місяців 
низьколіквідні – об´єкти (інструменти) інвестування підприємства, які можуть бути конвертовані в 

грошову форму без втрат своєї  поточної  ринкової  вартості після закінчення значного періоду часу (від 
півроку і вище) 

неліквідні – такі види інвестиціи  підприємства, які самостіи но реалізовані бути не можуть (вони можуть 
бути продані на інвестиціи ному ринку лише в складі, цілісного маи нового комплексу) 
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Продовження табл. 3 

Класифікаціи ні 
ознаки та види 
інвестиціи  

Характеристика 

За рівнем 
доходності 

високодохідні – характеризують вкладання капіталу в інвестиціи ні проєкти або фінансові інструменти, 
очікувании  рівень чистого інвестиціи ного прибутку перевищує середню норму цього прибутку на 

інвестиціи ному ринку 
середньодохідні – очікувании  рівень чистого інвестиціи ного прибутку за інноваціи ним і фінансовими 
інструментами інвестування цієї  групи, приблизно відповідає середніи  нормі інвестиціи ного прибутку 

на інвестиціи ному ринку 
низькодохідні – за цією групою об’єктів інвестування очікувании  рівень чистого інвестиціи ного прибутку 

зазвичаи  значно нижче середньої  норми цього прибутку 
бездохідні – група об’єктів інвестування, вибір і здіи снення яких інвестор не пов’язує з отриманням 

інвестиціи ного прибутку 

* складено за [3, с. 90-91; 14, с. 9-11; 17] 

Класичні підходи до трактування інвестиціи  та ї х класифікація є актуальними і на 
сьогодні, однак стрімкии  розвиток цифрової  економіки та поява нових цифрових 
фінансових інструментів та активів (наприклад криптовалют) значно розширили поле 
досліджень у сфері інвестиціи ного менеджменту. Особливої  уваги заслуговують 
питання нормативного регулювання обігу нових інструментів та активів, оскільки вони 
не мають матеріально-речової  форми і часто використовуються у нелегальних схемах та 
розрахунках. Спекулятивна складова таких інструментів є доволі вагомою, а залежність 
від інформаціи ної  кон’юнктури ринку надзвичаи но висока. 

Інституціи ні структури більшості краї н світу суттєво відстають від темпів 
цифровізації  ринків і тому не можуть у повному обсязі виконувати свої  регулятивні 
функції , що породжує певнии  хаотичнии  розвиток як ринків, так і основних інструментів 
таких ринків. Відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом, та реалізація тіньових 
схем переміщення капіталів є лише певною часткою вищезазначених операціи  за 
допомогою криптовалют та інших інструментів. Згідно з представленою класифікацією 
такі інвестиції  є високоризикованими, високодоходними та високоліквідними, хоча 
реакція ринку може бути непрогнозованою при появі певного обсягу інформації  від 
інвесторів, які вищезазначені активи акумулюють. 

Висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок  

Управління інвестиціи ною діяльністю тривалии  час є об’єктом дослідження 
науковців та практиків. Без вкладення ресурсів у різних видах та формах у виробничі 
процеси та процеси обігу неможливо досягнути певного зростання рівня 
конкурентоспроможності компанії . Більшість науковців трактує інвестиції  як запоруку 
розвитку і джерело отримання спекулятивних доходів. При цьому сучасні тренди розвитку 
економічних процесів свідчать про подальшу цифровізацію цієї  сфери та появу нових 
активів та інструментів, що значно розширює гносеологічне поле досліджень 
інвестиціи ного менеджменту та потребує формування нормативно-правового 
забезпечення вищезазначених процесів. Тому подальші дослідження сучасних підходів до 
інвестування та механізмів и ого забезпечення є необхідними і своєчасними. 
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