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У ñòàòò³ äîñë³äжåíî îðгàí³зàö³éíî-ìåòîäè÷íó бàзó îбë³êó êàï³òàëüíèх ³íâåñòèö³é щîäî їх êëàñèф³êàö³ї. 
Ðîзгëÿíóòî зàгàëüíîåêîíîì³÷íó êëàñèф³êàö³ю ðåàëüíèх ³íâåñòèö³é. Дîïîâíåíî îбë³êîâó êëàñèф³êàö³ю 
êàï³òàëüíèх ³íâåñòèö³é äëÿ ïîêðàщåííÿ ³íфîðìàö³éíîгî зàбåзïå÷åííÿ óïðàâë³ííÿ ³íâåñòèö³éíîю ä³ÿëü-
í³ñòю ï³äïðèєìñòâà.
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ö³é, óïðàâë³ííÿ ³íâåñòèö³éíîю ä³ÿëüí³ñòю.

Постановка проблеми. Â óìîâàх ñó÷àñíèх 
ðèíêîâèх ïåðåòâîðåíü àêòóàëüíèìè є ïèòàííÿ 
щîäî ïðîâàäжåííÿ ³íâåñòèö³éíîї ä³ÿëüíîñò³ â 
Уêðàїí³. Âèêëю÷íå зíà÷åííÿ ìàє ³íâåñòèö³éíà 
ä³ÿëüí³ñòü, ÿêà ïîâ’ÿзàíà з³ зä³éñíåííÿì êàï³-
òàëüíèх ³íâåñòèö³é, îñê³ëüêè âîíà є êàòàë³зàòî-

ðîì âèðîбíèöòâà òà ñòâîðює îñíîâè ñòàб³ëüíîгî 
фóíêö³îíóâàííÿ é ðîзâèòêó ñóб’єêò³â гîñïîäàðю-
âàííÿ. Îäíàê ³ñíóє íèзêà ïðîбëåì, ïîâ’ÿзàíèх з 
îðгàí³зàö³єю îбë³êó êàï³òàëüíèх ³íâåñòèö³é, ÿê³ 
зàëèшàюòüñÿ íåäîñòàòíüî ðîзðîбëåíèìè òà âèìà-
гàюòü âèð³шåííÿ. Êëàñèф³êàö³ÿ êàï³òàëüíèх 
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³íâåñòèö³é є îñíîâîю îðгàí³зàö³ї бóхгàëòåðñüêîгî 
îбë³êó òà äîñòîâ³ðíîгî â³äбèòòÿ ³íфîðìàö³ї ïðî 
íèх ó зâ³òíîñò³ ï³äïðèєìñòâà, à âèîêðåìëåííÿ 
êëàñèф³êàö³éíèх îзíàê ñïðÿìîâàíå íà зàбåз-
ïå÷åííÿ êîðèñòóâà÷³â ÷³òêî ñòðóêòóðîâàíîю òà 
ðåëåâàíòíîю ³íфîðìàö³єю, зäàòíîю âïëèâàòè íà 
åêîíîì³÷í³ ð³шåííÿ.

Àналіз останніх досліджень і публікацій. Дîñë³-
äжåííÿì ïðîбëåì îðгàí³зàö³ї îбë³êó êàï³òàëüíèх 
³íâåñòèö³é зàéìàëèñü бàгàòî â÷åíèх-åêîíîì³ñò³â, 
зîêðåìà Л.Л. ²гîí³íà, À.Â. Ìåðòåíñ, À.À. Пåðå-
ñàäà, Д.Ì. Чåðâàíüîâ, Â.Â. Шåðåìåò.

Âиділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Âîäíî÷àñ äîñ³ íèзêà ïðîбëåì, 
ïîâ’ÿзàíèх з îðгàí³зàö³єю îбë³êó êàï³òàëüíèх 
³íâåñòèö³é, зàëèшàєòüñÿ íåäîñòàòíüî ðîзðîбëåíîю 
òà âèìàгàє âèð³шåííÿ. Сåðåä òàêèх ïðîбëåì ñë³ä 
íàзâàòè â³äñóòí³ñòü єäèíîї ñèñòåìíîї êëàñèф³êàö³ї 
êàï³òàëüíèх ³íâåñòèö³é, щî бåзïîñåðåäíüî âïëè-
âàє òàêîж íà îðгàí³зàö³ю їхíüîгî îбë³êó.

Мета статті ïîëÿгàє â óзàгàëüíåíí³, äîïîâíå-
íí³ òà ðîзшèðåíí³ зíàíü з îбë³êó êàï³òàëüíèх 
³íâåñòèö³é щîäî їхíüîї ìåòîäèêè, à ñàìå ïèòàíü 
êëàñèф³êàö³ї êàï³òàëüíèх ³íâåñòèö³é. Ðåзóëüòàòè 
äîñë³äжåííÿ ñïðèÿòèìóòü ñò³éêîìó ðîзâèòêó ï³ä-
ïðèєìñòâ òà íàö³îíàëüíîї åêîíîì³êè зàгàëîì.

Âиклад основного матеріалу. ²íâåñòèö³ї â 
îб’єêòè ð³зíèх âèä³â âåäåííÿ б³зíåñó зä³éñíююòüñÿ 
â ð³зíèх àñïåêòàх. Â åêîíîì³÷í³é òåîð³ї òà гîñïî-
äàðñüê³é ïðàêòèö³, щî ïîâ’ÿзàíà з ³íâåñòèö³éíèì 
ïðîöåñîì ï³äïðèєìñòâ, âèêîðèñòîâóєòüñÿ зíà÷íà 
ê³ëüê³ñòü òåðì³í³â, щî хàðàêòåðèзóюòü ð³зí³ âèäè 
³íâåñòèö³é [1, ñ. 22]. Çàäëÿ зàбåзïå÷åííÿ åфåê-
òèâíîñò³ óхâàëåííÿ óïðàâë³íñüêèх ð³шåíü ó ñфåð³ 
³íâåñòèö³éíîї ä³ÿëüíîñò³, îбë³êó, àíàë³зó, àóäèòó 
³íâåñòèö³é íà ì³êðî- òà ìàêðîð³âíÿх íåîбх³äíî 
ïðîâåñòè їх ñèñòåìàòèзàö³ю ó âèгëÿä³ â³äïîâ³äíèх 
êëàñèф³êàö³é.

Òàêèì ÷èíîì, âèêëèêàє íàóêîâèé òà ïðàêòè÷-
íèé ³íòåðåñ êëàñèф³êàö³ÿ ³íâåñòèö³é зàгàëîì òà 
êàï³òàëüíèх ³íâåñòèö³é зîêðåìà, ÿê³ íàâîäÿòüñÿ â 
÷èííîìó зàêîíîäàâñòâ³ Уêðàїíè, ñó÷àñí³é â³ò÷èз-
íÿí³é òà ³íîзåìí³é ë³òåðàòóð³ Îäíàê зàзíà÷èìî, щî 
êàòåгîð³ÿ «ðåàëüí³ ³íâåñòèö³ї» òà ïîíÿòòÿ «êàï³-
òàëüí³ ³íâåñòèö³ї» ÷àñòî îòîòîжíююòüñÿ, хî÷à â 
бóхгàëòåðñüêîìó îбë³êó ïðèñóòíє ïîíÿòòÿ «êàï³-
òàëüí³ ³íâåñòèö³ї». Сë³ä зàóâàжèòè, щî зàгàëüíîå-
êîíîì³÷íèé ïîêàзíèê «ðåàëüí³ ³íâåñòèö³ї» зíà÷íî 
шèðшå, í³ж ïîêàзíèê «êàï³òàëüí³ ³íâåñòèö³ї», 
ÿêèé âèêîðèñòîâóєòüñÿ ó â³ò÷èзíÿíîìó ф³íàí-
ñîâîìó îбë³êó. Îñíîâíîю òà єäèíîю â³äì³íí³ñòю 
ì³ж íèìè є òå, щî äî ðåàëüíèх ³íâåñòèö³é âêëю-
÷àюòüñÿ âêëàäåííÿ ó ìàòåð³àëüí³ îбîðîòí³ àêòèâè 
(âèðîбíè÷³ зàïàñè), òîä³ ÿê ³íâåñòóâàííÿ ó öåé 
âèä àêòèâó íå âêëю÷àєòüñÿ äî ñêëàäó êàï³òàëüíèх 
³íâåñòèö³é ó ф³íàíñîâîìó îбë³êó.

Òàê, íàïðèêëàä, ÷èííå зàêîíîäàâñòâî, à ñàìå 
Пîäàòêîâèé êîäåêñ Уêðàїíè, ïîä³ëÿє ³íâåñòèö³ї íà 
òàê³ âèäè:

1) êàï³òàëüí³ ³íâåñòèö³ї – гîñïîäàðñüê³ îïåðà-
ö³ї, щî ïåðåäбà÷àюòü ïðèäбàííÿ бóäèíê³â, ñïî-
ðóä, ³íшèх îб’єêò³â íåðóхîìîї âëàñíîñò³, ³íшèх 
îñíîâíèх зàñîб³â òà íåìàòåð³àëüíèх àêòèâ³â, щî 
ï³äëÿгàюòü àìîðòèзàö³ї â³äïîâ³äíî äî íîðì öüîгî 
Êîäåêñó;

2) ф³íàíñîâ³ ³íâåñòèö³ї – гîñïîäàðñüê³ îïåðàö³ї, 
щî ïåðåäбà÷àюòü ïðèäбàííÿ êîðïîðàòèâíèх ïðàâ, 
ö³ííèх ïàïåð³â, äåðèâàòèâ³â òà/àбî ³íшèх ф³íàí-
ñîâèх ³íñòðóìåíò³â; ф³íàíñîâ³ ³íâåñòèö³ї ïîä³ëÿ-
юòüñÿ íà:

– ïðÿì³ ³íâåñòèö³ї, òîбòî гîñïîäàðñüê³ îïå-
ðàö³ї, щî ïåðåäбà÷àюòü âíåñåííÿ êîшò³â àбî 

ìàéíà â îбì³í íà êîðïîðàòèâí³ ïðàâà, åì³òîâàí³ 
юðèäè÷íîю îñîбîю ï³ä ÷àñ їх ðîзì³щåííÿ òàêîю 
îñîбîю;

– ïîðòфåëüí³ ³íâåñòèö³ї, òîбòî гîñïîäàðñüê³ 
îïåðàö³ї, щî ïåðåäбà÷àюòü êóï³âëю ö³ííèх ïàïå-
ð³â, äåðèâàòèâ³â òà ³íшèх ф³íàíñîâèх àêòèâ³â зà 
êîшòè íà фîíäîâîìó ðèíêó àбî б³ðжîâîìó òîâàð-
íîìó ðèíêó;

3) ðå³íâåñòèö³ї – гîñïîäàðñüê³ îïåðàö³ї, щî 
ïåðåäбà÷àюòü зä³éñíåííÿ êàï³òàëüíèх àбî ф³íàí-
ñîâèх ³íâåñòèö³é зà ðàхóíîê ïðèбóòêó, îòðèìà-
íîгî â³ä ³íâåñòèö³éíèх îïåðàö³é [2].

Хî÷à öÿ êëàñèф³êàö³ÿ ìàє âóзüêå ñïðÿìóâàííÿ 
òà ñëóжèòü äëÿ ïîòðåб ïîäàòêîâîгî îбë³êó, íà íàш 
ïîгëÿä, âîíà ìàє íèзêó íåäîë³ê³â:

– íå íà âñ³ îб’єêòè íåìàòåð³àëüíèх àêòèâ³â, 
зг³äíî з öèì Êîäåêñîì, íàðàхîâóєòüñÿ àìîðòè-
зàö³ÿ, îòжå, ö³ àêòèâè зà íàâåäåíèìè âèзíà÷åí-
íÿìè íå ìîжóòü бóòè âêëю÷åí³ äî êàï³òàëüíèх 
³íâåñòèö³é;

– â ö³é êëàñèф³êàö³ї â³äñóòí³ бóäü-ÿê³ â³äî-
ìîñò³ ïðî ïðèäбàííÿ ³íшèх îбîðîòíèх àêòèâ³â 
(âèðîбíè÷èх зàïàñ³â), âèêëю÷àю÷è ö³íí³ ïàïåðè.

У Çàêîí³ Уêðàїíè «Пðî бóхгàëòåðñüêèé îбë³ê ³ 
ф³íàíñîâó зâ³òí³ñòü â Уêðàїí³» òà П(С)БÎ â³äñóòíÿ 
÷³òêà êëàñèф³êàö³ÿ ³íâåñòèö³é, àëå з óðàхóâàííÿì 
íàÿâíîñò³ òàêèх ðàхóíê³â бóхгàëòåðñüêîгî îбë³êó, 
ÿê 15 «Êàï³òàëüí³ ³íâåñòèö³ї», 14 «Дîâгîñòðîêîâ³ 
ф³íàíñîâ³ ³íâåñòèö³ї» òà 35 «Пîòî÷í³ ф³íàíñîâ³ 
³íâåñòèö³ї», ìîжíà âèîêðåìèòè òàê³ âèäè.

1) Ф³íàíñîâ³ ³íâåñòèö³ї – àêòèâè, ÿê³ óòðè-
ìóюòüñÿ ï³äïðèєìñòâîì зàäëÿ зб³ëüшåííÿ ïðè-
бóòêó (â³äñîòê³â, äèâ³äåíä³â òîщî), зðîñòàííÿ 
âàðòîñò³ âëàñíîгî êàï³òàëó àбî ³íшèх âèг³ä â³ä 
³íâåñòîðà. Ф³íàíñîâ³ ³íâåñòèö³ї ïîä³ëÿюòüñÿ 
íà ïîòî÷í³ òà äîâгîñòðîêîâ³. Дîâгîñòðîêîâ³ 
ф³íàíñîâ³ ³íâåñòèö³ї, â³äïîâ³äíî äî ÍП(С)БÎ 
1 «Çàгàëüí³ âèìîгè äî ф³íàíñîâîї зâ³òíîñò³» òà 
П(С)БÎ 12 «Ф³íàíñîâ³ ³íâåñòèö³ї», ìîжíà ïîä³-
ëèòè íà:

– ф³íàíñîâ³ ³íâåñòèö³ї, ÿê³ îбë³êîâóюòüñÿ зà 
ìåòîäîì ó÷àñò³ â êàï³òàë³ ³íшèх ï³äïðèєìñòâ, à 
ñàìå ³íâåñòèö³ї ó ñï³ëüí³, àñîö³éîâàí³ òà äî÷³ðí³ 
ï³äïðèєìñòâà;

– ³íш³ ф³íàíñîâ³ ³íâåñòèö³ї, òîбòî âñ³ äîâгî-
ñòðîêîâ³ ф³íàíñîâ³ ³íâåñòèö³ї, ÿê³ íå îбë³êîâó-
юòüñÿ зà ìåòîäîì ó÷àñò³ â êàï³òàë³ ³íшèх ï³äïðè-
єìñòâ.

2) Êàï³òàëüí³ ³íâåñòèö³ї. Êîíêðåòíå âèзíà-
÷åííÿ öüîгî òåðì³íà â П(С)БÎ â³äñóòíє. Яêщî 
ж âèêîðèñòîâóâàòè хàðàêòåðèñòèêó 15 ðàхóíêó 
«Êàï³òàëüí³ ³íâåñòèö³ї», ÿêà ì³ñòèòüñÿ ó ²íñòðóê-
ö³ї «Пðî зàñòîñóâàííÿ Пëàíó ðàхóíê³â бóхгàëòåð-
ñüêîгî îбë³êó àêòèâ³â, êàï³òàëó, зîбîâ’ÿзàíü ³ гîñ-
ïîäàðñüêèх îïåðàö³é ï³äïðèєìñòâ ³ îðгàí³зàö³é», 
òî ìîжíà âèзíà÷èòè, щî êàï³òàëüí³ ³íâåñòèö³ї – öå 
âèòðàòè íà ïðèäбàííÿ àбî ñòâîðåííÿ ìàòåð³àëüíèх 
òà íåìàòåð³àëüíèх íåîбîðîòíèх àêòèâ³â [3]. Îòжå, 
âèíèêàє ïðîòèð³÷÷ÿ щîäî òîгî, ÷èì є êàï³òàëüí³ 
³íâåñòèö³ї: àêòèâàìè ÷è âèòðàòàìè, ÿêå âèìàгàє 
ââåäåííÿ â П(С)БÎ ÷³òêîгî âèзíà÷åííÿ êàï³òàëü-
íèх ³íâåñòèö³é.

Íàéб³ëüш âäàëèì бóäå ââåäåííÿ òàêîгî âèзíà-
÷åííÿ êàï³òàëüíèх ³íâåñòèö³é ó П(С)БÎ: öå 
àêòèâè, ÿê³ óòðèìóюòüñÿ ï³äïðèєìñòâîì â ðåзóëü-
òàò³ ïîíåñåííÿ âèòðàò íà ïðèäбàííÿ àбî ñòâîðåííÿ 
ìàòåð³àëüíèх òà íåìàòåð³àëüíèх íåîбîðîòíèх 
àêòèâ³â, ÿê³ íå âèêîðèñòîâóюòüñÿ â îïåðàö³éí³é 
òà ф³íàíñîâ³é ä³ÿëüíîñò³, зàäëÿ зðîñòàííÿ åêîíî-
ì³÷íîї âèгîäè â ìàéбóòíüîìó.

Â Ì³жíàðîäíèх ñòàíäàðòàх бóхгàëòåðñüêîгî 
îбë³êó [4, ñ. 608] ³íâåñòèö³ї ïîä³ëÿюòüñÿ íà:



121

Â³ñíèê ÎÍÓ ³ìåí³ ². ². Ìå÷íèêîâà. 2019. Ò. 24. Âèï. 1(74)

– ïîòî÷í³, òîбòî òàê³, щî ëåгêî ðåàë³зóюòüñÿ 
зà ñâîїì хàðàêòåðîì òà ïðèзíà÷àюòüñÿ äëÿ óòðè-
ìàííÿ ïðîòÿгîì íå б³ëüшå îäíîгî ðîêó;

– äîâгîñòðîêîâ³, òîбòî ³íâåñòèö³ї, ÿê³ íå є 
ïîòî÷íèìè.

Хî÷à öÿ êëàñèф³êàö³ÿ ³íâåñòèö³é є íàéб³ëüш 
ïîшèðåíîю â åêîíîì³÷íèх íàóêàх, âêëю÷àю÷è 
â³ò÷èзíÿíèé ф³íàíñîâèé îбë³ê â ðîзð³з³ ïîä³ëó âñ³х 
àêòèâ³â íà îбîðîòí³ é íåîбîðîòí³, ñàìå ó ÌСБÎ 
í³ äî ïîòî÷íèх, í³ äî äîâгîñòðîêîâèх ³íâåñòèö³é 
íå âêëю÷àєòüñÿ âêëàäåííÿ ó âèðîбíè÷³ зàïàñè 
ï³äïðèєìñòâà. Òàêèì ÷èíîì, ñåðåä ÌСБÎ òà âñ³х 
âèä³â зàêîíîäàâ÷èх àêò³â, ÿê³ ðåгóëююòü â³ò÷èз-
íÿíèé ф³íàíñîâèé òà ïîäàòêîâèé îбë³ê, є зâ’ÿзîê 
êëàñèф³êàö³ї ³íâåñòèö³é (ðèñ. 1) òà â³äñóòí³ñòü 
âêëю÷åííÿ äî ³íâåñòèö³é âêëàäåííÿ â ìàòåð³àëüí³ 
îбîðîòí³ àêòèâè (âèðîбíè÷³ зàïàñè).

Â³äîìî щå бàгàòî êëàñèф³êàö³é, ðîзðîбëå-
íèх â³ò÷èзíÿíèìè òà зàðóб³жíèìè äîñë³äíèêàìè 
[5, c. 705; 6, ñ. 34], àëå íàéб³ëüшîї óâàгè зàñëó-
гîâóє êëàñèф³êàö³ÿ, ïîäàíà â ðîбîò³ ².Î. Бëàíêà 
[1, ñ. 23] (ðèñ. 2).

Íà íàшó äóìêó, зàзíà÷åíà êëàñèф³êàö³ÿ є 
б³ëüш шèðîêîю, í³ж òà, щî ïîäàíà ó Çàêîí³ Уêðà-
їíè «Пðî ³íâåñòèö³éíó ä³ÿëüí³ñòü».

Â åêîíîì³÷í³é òà ф³íàíñîâ³é òåîð³ї ïðèíöèïî-
âîю îзíàêîю ïîä³ëó ³íâåñòèö³é зà îб’єêòàìè âêëà-
äåííÿ êàï³òàëó ââàжàєòüñÿ âèä³ëåííÿ ðåàëüíèх 
òà ф³íàíñîâèх ³íâåñòèö³ї [7, ñ. 156]. Êàï³òàëüí³ 
³íâåñòèö³ї хàðàêòåðèзóюòü âêëàäåííÿ êàï³òàëó ó 
â³äòâîðåííÿ îñíîâíèх зàñîб³â, ³ííîâàö³éí³ íåìà-
òåð³àëüí³ àêòèâè, ïðèð³ñò зàïàñ³â òîâàðíî-ìàòåð³-
àëüíèх ö³ííîñòåé (ÒÌЦ) òà ³íшèх îб’єêò³â ³íâåñ-
òóâàííÿ, щî ïîâ’ÿзàí³ з³ зä³éñíåííÿì îïåðàö³éíîї 
ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèєìñòâà àбî ïîêðàщåííÿì óìîâ 
ïðàö³ òà ïîбóòó ïåðñîíàëó [1, ñ. 343].

Îòжå, äî ñêëàäó ðåàëüíèх ³íâåñòèö³é, êð³ì 
âêëàäåíü ó â³äòâîðåííÿ îñíîâíèх зàñîб³â òà ïðè-
ð³ñò ÒÌЦ, âêëю÷àюòü ³íòåëåêòóàëüí³ òà ³ííîâà-
ö³éí³ ³íâåñòèö³ї [8, ñ. 9].

²ííîâàö³éí³ ³íâåñòèö³ї – öå îäíà з фîðì ðåàëü-
íîгî ³íâåñòóâàííÿ, зä³éñíюâàíà зàäëÿ ðåàë³зàö³ї 
òåхíîëîг³÷íèх ³ííîâàö³é ó ïðàêòè÷íó ä³ÿëüí³ñòü 
ï³äïðèєìñòâà. ²ííîâàö³éí³ ³íâåñòèö³ї ðåàë³зó-
юòüñÿ ó äâîх îñíîâíèх фîðìàх, à ñàìå ÷åðåз ïðè-
äбàííÿ гîòîâîї íàóêîâî-òåхí³÷íîї ïðîäóêö³ї òà 
÷åðåз ðîзðîбëåííÿ íàóêîâî-òåхí³÷íîї ïðîäóêö³ї 
[9, ñ. 231]

²íòåëåêòóàëüí³ ³íâåñòèö³ї – öå âêëàäåííÿ â 
îб’єêòè ³íòåëåêòóàëüíîї âëàñíîñò³, щî âèïëèâà-
юòü з àâòîðñüêîгî, âèíàх³äíèöüêîгî òà ïàòåíò-
íîгî ïðàâà, ïðàâà íà ïðîìèñëîâ³ зðàзêè é êîðèñí³ 
ìîäåë³ [10, ñ. 23].

Бàгàòî зàêîðäîííèх â÷åíèх â³äзíà÷àюòü, 
щî ðåàëüí³ ³íâåñòèö³ї (îñîбëèâî â ðîзð³з³ êàï³-
òàëüíèх âêëàäåíü) ïîñ³äàюòü ïðîâ³äíå ì³ñöå â 
³íâåñòèö³éíîìó ïðîöåñ³ ÿê íà ð³âí³ íàö³îíàëü-
íîї åêîíîì³êè, òàê ³ щîäî îêðåìèх ñóб’єêò³â 
гîñïîäàðюâàííÿ, àäжå зб³ëüшóюòüñÿ òà ìîäåð-
í³зóюòüñÿ âèðîбíè÷³ ïîòóжíîñò³ ï³äïðèєìñòâà, 
îòжå, ñïîñòåð³гàєòüñÿ ðîзâèòîê åêîíîì³êè зàгà-
ëîì. Пðî ìàêðîåêîíîì³÷íó òà ñîö³àëüíó ðîëü 
îñòàíí³х гîâîðèëî бàгàòî âèäàòíèх òåîðåòèê³â. 
Íàïðèêëàä, Д.С. Ì³ëëü (1806–1873 ðîêè) â òåîð³ї 
êàï³òàëó îхàðàêòåðèзóâàâ êàï³òàëüí³ âêëàäåííÿ 
ÿê îñíîâó ³íâåñòèö³é, щî äàє зìîгó ðîзшèðèòè 
ìàñшòàбè зàéíÿòîñò³ òà ïîïåðåäèòè бåзðîб³òòÿ 
[11, ñ. 109]. Дж.Ì. Êåéíñ òà éîгî ïîñë³äîâíèêè 
âзàгàë³ ââàжàëè зìåíшåííÿ ð³âíÿ ³íâåñòèö³é 
îñíîâíîю ïðè÷èíîю Âåëèêîї Дåïðåñ³ї 30-х ðîê³â 
ХХ ñòîë³òòÿ â СШÀ, íàзèâàю÷è íàéб³ëüш âàж-
ëèâèì êîìïîíåíòîì ³íâåñòèö³ї â бóä³âíèöòâî 
[12, ñ. 347].

Ф³íàíñîâ³ ³íâåñòèö³ї хàðàêòåðèзóюòü âêëà-
äåííÿ êàï³òàëó â ð³зí³ ф³íàíñîâ³ ³íñòðóìåíòè, 
ïåðш зà âñå ö³íí³ ïàïåðè, зàäëÿ îòðèìàííÿ ð³з-
íîгî âèäó äîхîä³â. Ц³ ö³íí³ ïàïåðè зäåб³ëüшîгî 
â³ëüíî îбåðòàюòüñÿ íà ф³íàíñîâîìó ðèíêó (фîíäî-
â³é б³ðж³). Ф³íàíñîâ³ òåîðåòèêè â³äзíà÷àюòü, щî 
зíà÷åííÿ ф³íàíñîâîгî ðèíêó ïîëÿгàє ïåðш зà âñå 
â òîìó, щî зà éîгî äîïîìîгîю íàéб³ëüш âàжëè-
âèé ðåñóðñ ðîзâèòêó åêîíîì³êè – збåðåжåííÿ (÷àñ-
òèíà ñóñï³ëüíîгî ïðîäóêòó, щî íå бóëà âèêîðèñ-
òàíà íà ïîòî÷íå ñïîжèâàííÿ) – ñïðÿìîâóєòüñÿ íà 
ðîзшèðåííÿ âèðîбíè÷èх ïîòóжíîñòåé, зðåшòîю, 
ï³äâèщåííÿ ñóñï³ëüíîгî бëàгîóñòðîю [13, ñ. 5]. 
Êð³ì öüîгî, âîíè ââàжàюòü, щî фîíäîâèé ðèíîê 
є âèщîю фîðìîю ðîзâèòêó òîâàðíî-гðîшîâèх â³ä-
íîñèí. Çà гàðìîí³éíîгî ðîзâèòêó, ðîзâèíóòîї ³íф-
ðàñòðóêòóðè, íàëàгîäжåíîгî ïðàâîâîгî зàбåзïå-
÷åííÿ ìåхàí³зì³â зàхèñòó ³íòåðåñ³â óñ³х ó÷àñíèê³â 
ðèíêó, à ñàìå ³íâåñòîð³â, åì³òåíò³â, ïîñåðåäíèê³â, 
фîíäîâèé ðèíîê є ïîòóжíèì ïðèñêîðюâà÷îì åêî-
íîì³÷íîгî ðîзâèòêó бóäü-ÿêîї êðàїíè. Фîíäîâèé 
ðèíîê íå ìîжå ³ñíóâàòè ³зîëüîâàíî â³ä ðèíêó зàгà-
ëîì òà є бàðîìåòðîì ñóñï³ëüíîгî âèðîбíèöòâà. Íà 
жàëü, â Уêðàїí³ фîíäîâèé ðèíîê щå íåäîñòàòíüî 
ðîзâèíåíèé.

Íàäàë³ б³ëüш äåòàëüíî ðîзгëÿíåìî êëàñèф³êà-
ö³ю ðåàëüíèх ³íâåñòèö³é îêðåìèх àâòîð³â.

Òàê, â ðîбîò³ Â.Â. Шåðåìåòà [14, ñ. 24] зàëåжíî 
â³ä ö³ëåé ðåàëüíîгî ³íâåñòóâàííÿ âèä³ëÿюòü:

– ³íâåñòèö³ї, щî ïðèзíà÷åí³ äëÿ ï³äâèщåííÿ 
âëàñíîгî âèðîбíèöòâà (³íâåñòèö³ї щîäî зàì³íè 
îбëàäíàííÿ, ìîäåðí³зàö³ї îñíîâíèх фîíä³â, îñâ³òè 
âëàñíîгî ïåðñîíàëó);
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Ðис. 1. Зв’язок класифікації інвестицій у вітчизняному фінансовому  
та податковому обліках, а також МÑБÎ

Джерело: сформовано авторами на основі джерел [2; 3; 4]
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– ³íâåñòèö³ї â ðîзшèðåííÿ âëàñíîгî âèðîб-
íèöòâà (³íâåñòèö³ї â ðîзшèðåííÿ ìîжëèâîñòåé 
âèïóñêó òîâàð³â äëÿ ðàí³шå ñфîðìîâàíèх ðèíê³â 
збóòó â ðàìêàх âжå íàÿâíèх âèðîбíèöòâ);

– ³íâåñòèö³ї ó ñòâîðåííÿ íîâîгî âëàñíîгî 
âèðîбíèöòâà àбî зàñòîñóâàííÿ íîâèх òåхíîëîг³é 
(³íâåñòèö³ї ó ñòâîðåííÿ íîâèх ï³äïðèєìñòâ, ðåêîí-
ñòðóêö³ю íîâèх зàäëÿ ñïðÿìóâàííÿ íà íîâó ïðî-
äóêö³ю òà íîâ³ ðèíêè збóòó);

– ³íâåñòèö³ї зàðàäè зàäîâîëåííÿ âèìîг äåðжàâ-
íèх îðгàí³â óïðàâë³ííÿ.

Схîжà êëàñèф³êàö³ÿ ì³ñòèòüñÿ â ïîñ³бíèêó 
Л.Л. ²гîí³íîї [6, ñ. 35] зà ÿêîю âèä³ëÿюòü:

– зàхèñí³ ³íâåñòèö³ї, ñïðÿìîâàí³ íà зíèжåííÿ 
ðèзèêó щîäî ïðèäбàííÿ ñèðîâèíè, êîìïëåêòóю-
÷èх âèðîб³â, íà óòðèìàííÿ ð³âíÿ ö³í, íà зàхèñò 
â³ä êîíêóðåíò³â òîщî;

– íàñòóïàëüí³ ³íâåñòèö³ї, îбóìîâëåí³ ïîшóêîì 
íîâèх òåхíîëîг³é òà ðîзðîбîê, щî ñïðÿìîâàí³ íà 
ï³äòðèìêó âèñîêîгî íàóêîâî-òåхí³÷íîгî ð³âíÿ ïðî-
äóêö³ї, ÿêà âèгîòîâëÿєòüñÿ;

– ñîö³àëüí³ ³íâåñòèö³ї, ìåòîю ÿêèх є ïîêðà-
щåííÿ óìîâ ïðàö³ ïåðñîíàëó;

– îбîâ’ÿзêîâ³, íåîбх³äí³ñòü ÿêèх ïîâ’ÿзàíà ³з 
зàäîâîëåííÿì äåðжàâíèх âèìîг щîäî åêîëîг³÷íèх 
ñòàíäàðò³â, бåзïåêè ïðîäóêö³ї, ³íшèх óìîâ ä³ÿëü-

Ðис. 2. Êласифікація інвестицій за основними ознаками
Джерело: [1, с. 23]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Класифікація інвестицій підприємства 

За об’єктами вкладення 
капіталу 

 Реальні інвестиції; 
 фінансові інвестиції 

За характером участі в 
інвестиційному процесі 

 Прямі інвестиції; 
 непрямі інвестиції 

За відтворювальною 
спрямованістю 

 Валові інвестиції; 
 реноваційні інвестиції; 
 чисті інвестиції 

За ступенем залежності від 
доходів 

 Похідні інвестиції; 
 автономні інвестиції 

По відношенню до 
підприємства-інвестора 

 Внутрішні інвестиції; 
 зовнішні інвестиції 

За періодом здійснення  Короткострокові інвестиції; 
 довгострокові інвестиції 

За сумісництвом здійснення  Незалежні інвестиції; 
 взаємопов’язані інвестиції; 
 взаємовиключні інвестиції 

За рівнем дохідності  Інвестиції з високим рівнем доходів; 
 інвестиції із середнім рівнем доходів; 
 інвестиції з низькім рівнем доходів; 
 бездохідні інвестиції 

За рівнем інвестиційного 
ризику 

 Інвестиції без ризику; 
 інвестиції з низьким ризиком; 
 інвестиції із середнім рівнем ризику; 
 інвестиції з високим рівнем ризику 

За рівнем ліквідності  Високоліквідні інвестиції; 
 середньоліквідні інвестиції; 
 низьколіквідні інвестиції; 
 неліквідні інвестиції 

За формами власності 
капіталу 

 Приватні інвестиції; 
 державні інвестиції; 
 змішані інвестиції 

За характером використання 
капіталу в інвестиційному 

процесі 

 Первинні інвестиції; 
 реінвестиції; 
 дезінвестиції 

За регіональними джерелами 
залучення капіталу 

 Вітчизняні інвестиції; 
 іноземні інвестиції 

За регіональною 
спрямованістю інвестованого 

капіталу 

 Інвестиції на внутрішньому ринку; 
 інвестиції на міжнародному ринку 

За галузевою спрямованістю  Інвестиції в розрізі галузей економіки 
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íîñò³, ÿê³ íå ìîжóòü бóòè зàбåзïå÷åí³ ëèшå зà 
ðàхóíîê óäîñêîíàëåííÿ ìåíåäжìåíòó;

– ïðåäñòàâíèöüê³ ³íâåñòèö³ї, ñïðÿìîâàí³ íà 
ï³äòðèìêó ïðåñòèжó ï³äïðèєìñòâà.

Узàгàëüíюю÷à êëàñèф³êàö³ÿ ðåàëüíèх ³íâåñòè-
ö³ї íà îñíîâ³ íàéб³ëüш âàжëèâèх äëÿ óïðàâë³ííÿ 
³íâåñòèö³éíîю ä³ÿëüí³ñòю ï³äïðèєìñòâà êëàñèф³-
êàö³é ².Î. Бëàíêà, Â.Â. Шåðåìåòà, Л.Л. ²гîí³íîї 
òà ³íшèх àâòîð³â ìàòèìå òàêèé âèгëÿä (ðèñ. 3).

Çàзíà÷èìî, щî зðîñòàííÿ ñòóïåíÿ ðèзèêó 
ð³зíèх âèä³â ðåàëüíèх ³íâåñòèö³é â³äбóâàєòüñÿ 
â òàêîìó íàïðÿì³: ³íâåñòèö³ї íà зàì³íó îбëàä-
íàííÿ – íà ìîäåðí³зàö³ю îбëàäíàííÿ – íà ðîзшè-
ðåííÿ âèðîбíèöòâà – íà äèâåðñèф³êàö³ю âèðîбíè-
öòâà – ñòðàòåг³÷í³ ³íâåñòèö³ї.

Ðîзгëÿíóâшè êëàñèф³êàö³ю ³íâåñòèö³é зàгàëîì 
òà ðåàëüíèх ³íâåñòèö³é зîêðåìà, ÿêà зóñòð³÷àєòüñÿ 
â б³ëüшîñò³ åêîíîì³÷íèх íàóê, ïåðåéäåìî бåзïî-
ñåðåäíüî äî îбë³êîâîї. Òèì б³ëüшå, щî ÷³òêà òà 
ïîâíà îбë³êîâà êëàñèф³êàö³ÿ ³íâåñòèö³é зàгàëîì 
òà êàï³òàëüíèх ³íâåñòèö³é зîêðåìà â³äñóòíÿ ÿê ó 

Ðис. 3. Êласифікація реальних інвестицій
Джерело: сформовано авторами на основі джерел [1; 5; 6; 14]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Класифікація реальних інвестицій 

За об’єктами вкладення 

Матеріальні Нематеріальні 

Основні засоби Виробничі запаси 

Залежно від цілей інвестування 

Захисні Наступальні Соціальні Обов’язкові Представницькі 

Залежно від спрямованості дій 

Початкові (нетто-
інвестиції) 

Екстенсивні Реінвестиції Брутто-
інвестиції 

Залежно від рівня інвестиційного ризику 

Інноваційні Інтелектуальні 

Безризикові Інвестиції з низьким 
рівнем ризику 

Інвестиції із 
середнім рівнем 

ризику 

Інвестиції з 
високим рівнем 

ризику 

Залежно від періоду здійснення 

Довгострокові Короткострокові 

За ступенем ліквідності 

Середньоліквідні Низьколіквідні Високоліквідні Неліквідні 

íîðìàòèâíèх àêòàх, òàê ³ ó ñïåö³àëüí³é ë³òåðàòóð³.
Дîïîâíåíà êëàñèф³êàö³ÿ êàï³òàëüíèх ³íâåñòè-

ö³é, ÿêà ìîжå бóòè âèêîðèñòàíà â îбë³êîâ³é ïðàê-
òèö³, íàâåäåíà íà ðèñ. 4.

Дàí³ ðèñ. 3, 4 ñâ³ä÷àòü ïðî òå, щî ïðàêòè÷íî 
åêîíîì³÷íà êëàñèф³êàö³ÿ ðåàëüíèх ³íâåñòèö³é 
ìîжå ö³ëêîì äîïîâíèòè îбë³êîâó êëàñèф³êàö³ю 
êàï³òàëüíèх ³íâåñòèö³é. Âèíÿòîê ñòàíîâëÿòü 
ëèшå îзíàêè «ïåð³îä зä³éñíåííÿ» òà «îб’єêòè 
âêëàäåííÿ», îñê³ëüêè êàï³òàëüí³ ³íâåñòèö³ї – öå 
äîâгîñòðîêîâ³ é ëèшå äîâгîñòðîêîâ³ ³íâåñòèö³ї 
â óñ³ îб’єêòè ðåàëüíèх ³íâåñòèö³é, зà âèíÿòêîì 
âêëàäåííÿ â ìàòåð³àëüí³ îбîðîòí³ àêòèâè.

Âисновки і пропозиції. Íàâåäåí³ êëàñèф³êà-
ö³ї ³íâåñòèö³é зàгàëîì òà êàï³òàëüíèх ³íâåñòè-
ö³é зîêðåìà ñïðèÿòèìóòü ïîêðàщåííю ³íфîðìà-
ö³éíîгî зàбåзïå÷åííÿ óхâàëåííÿ óïðàâë³íñüêèх 
ð³шåíü â ïðîöåñ³ ³íâåñòèö³éíîї ä³ÿëüíîñò³ ÿê íà 
ì³êðî- òàê ³ íà ìàêðîð³âíÿх åêîíîì³êè, à òàêîж 
âèбîðó îïòèìàëüíèх ìåòîä³â òà äжåðåë ф³íàíñó-
âàííÿ ³íâåñòèö³é.
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Класифікація капітальних інвестицій 

За ознакою 
цільового 
призначення 
майбутніх 
об’єктів 

 Для виробничих потреб; 
 для соціальних потреб; 
 для адміністративних потреб; 
 для потреб збуту; 
 для геологорозвідувальні та науково-технічні потреби 

За формами 
відтворення 
основних 
засобів 

 На нове будівництво; 
 на розширення та реконструкцію діючих підприємств; 
 на модернізацію обладнання; 
 на капітальний ремонт 

За джерелами 
фінансування 

 Централізовані; 
 децентралізовані 

За напрямами 
використання 

 Виробничі; 
 невиробничі 

За об’єктами 
вкладення 

 Основні засоби; 
 нематеріальні активи 

За об’єктами 
обліку 

 Капітальне будівництво; 
 придбання (виготовлення) основних засобів; 
 придбання (виготовлення) інших необоротних активів; 
 придбання (створення) нематеріальних активів; 
 формування основного стада 

Залежно від 
цілей 
інвестування 

 Захисні; 
 наступальні; 
 соціальні; 
 обов’язкові; 
 представницькі 

За власністю 
джерел 
фінансування 

 Інвестиції, здійснені за рахунок власних джерел; 
 інвестиції, здійснені за рахунок позикових джерел 

Ðис. 4. Êласифікація капітальних інвестицій в обліковій практиці
Джерело: сформовано авторами на основі джерел [1; 3; 5; 6; 14]
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Ðезюме
Â ñòàòüå èññëåäîâàíà îðгàíèзàöèîííî-ìåòîäè÷åñêàÿ бàзà ó÷åòà êàïèòàëüíых èíâåñòèöèé êàñàòåëüíî èх 
êëàññèфèêàöèè. Ðàññìîòðåíà îбщåэêîíîìè÷åñêàÿ êëàññèфèêàöèÿ ðåàëüíых èíâåñòèöèé. Дîïîëíåíà 
ó÷åòíàÿ êëàññèфèêàöèÿ êàïèòàëüíых èíâåñòèöèé äëÿ óëó÷шåíèÿ èíфîðìàöèîííîгî îбåñïå÷åíèÿ óïðàâ-
ëåíèÿ èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòüю ïðåäïðèÿòèÿ.
Êлючевые слова: èíâåñòèöèîííàÿ äåÿòåëüíîñòü, êëàññèфèêàöèÿ, êàïèòàëüíыå èíâåñòèöèè, ó÷åò êàïè-
òàëüíых èíâåñòèöèé, óïðàâëåíèå èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòüю.
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COMPARATIVE ANALYSIS OF CLASSIFICATIONS OF CAPITAL INVESTMENTS

Summary
The organizational and methodical base of accounting of capital investments in the part of their classifica-
tion is investigated in the article. The general economic classification of real investments is considered. The 
accounting classification of capital investments is supplemented to improve the information management of 
the investment activity of the enterprise.
Keywords: investment activity, classification, capital investments, accounting of capital investments, invest-
ment management.


