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         СПЕЦИФІКА ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ ТА ЇХ ВИДИ 

          Інвестиції - один з найважливіших і найбільш дефіцитних економічних 

ресурсів, використання якого сприяє зростанню ефективності виробництва та 

конкурентоспроможності підприємств, створенню нових робочих місць, 

підвищенню зайнятості населення та рівня його достатку. Успішна діяльність 

підприємств у довгостроковій перспективі, забезпечення високих темпів їх 

розвитку в значній мірі визначається рівнем інвестиційної активності і 

масштабами інвестиційної діяльності, розширення якої потребує створення 

спеціальних умов, збільшення обсягу інвестицій і підвищення їх ефективності.    

           У реальному економічному житті інвестиції набувають форму] 

інвестиційних проектів. Інвестиційний проект — це сукупність поєднаних в 

одне ціле намірів і практичних дій з метою здійснення інвестиційних 

вкладень, забезпечення визначених конкретних фінансових економічних, 

виробничих і соціальних заходів для отримання прибутку. Проміжок часу між 

початком інвестування, вкладення коштів та моментом отримання віддачі від 

них називають часовим лагом (затримкою). Таким чином, інвестиційні 

проекти мають дві визначальні ознаки: 

- необхідність великих вкладень у проект; 

- наявність часового лагу між вкладеннями і отриманням віддачі від 

них; 

Поняття «інвестиційний проект» можливо розглядати в 2 аспектах:  

          1)  як діяльність, яка передбачає здійснення комплексу заходів для 

досягнення поставленої мети (отриманням певного результату); 

         2)  як систему організаційно-правових та розрахунково-фінансових 

документів, необхідних для здійснення яких-небудь дій або описуючі ці дії. 

            Змістом інвестиційного проекту може бути найрізноманітніша і 

інвестиційна діяльність - від плану будівництва нового підприємства  до програм 

придбання патентів, ліцензій, нерухомості. Однак практика зробила традиційною 

сферою застосування інвестиційного проектування прямі інвестиції, причому 

пов'язані в основному зі створенням нових виробництв. 
         Створюючись в розрізі окремих форм реального інвестування 
підприємства інвестиційні проекти класифікуються по ряду ознак. В залежності 
від видів інвестиційних проектів диференціюються вимоги до їхньої розробки. 

 

 



  

В залежності від ознак, покладених в основу класифікації, можна 

виділити наступні види інвестиційних проектів. 

I. По відношенню один до одного: 

- незалежні - допускають одночасне і роздільне здійснення, причому 

характеристики їх реалізації не впливають один на одного; 

взаємовиключні, тобто, не допускають одночасної реалізації. На 

практиці такі проекти часто виконують одну і ту ж функцію.  Із             

сукупності альтернативних проектів може бути здійснений тільки 

один; 
- взаємодоповнюючі, реалізація яких може відбуватися лише спільно. 

II.  По термінам реалізації (створення і функціонування): 

короткострокові (до 3 років); 

середньострокові (3-5 років); 

 довгострокові (понад 5 років). 

III.  За масштабами (найчастіше масштаб проекту визначається 

розміром інвестицій): 

- малі проекти, дія яких обмежується рамками однієї невеликої фірми, 

що реалізовує проект. В основному вони являють собою плани 

розширення виробництва та збільшення асортименту продукції. їх 

відрізняють порівняно невеликі терміни реалізації;  

- середні проекти - це найчастіше проекти реконструкції і технічного 

переозброєння існуючого виробництва продукції. Вони реалізуються 

поетапно, по окремих виробництвах, в чіткій відповідності із 

заздалегідь розробленими графіками надходження всіх видів 

ресурсів; 

- великі проекти - проекти великих підприємств, в основі яких лежить 

прогресивно «нова ідея» виробництва продукції, необхідної для 

задоволення попиту на внутрішньому і зовнішньому ринках; 

- мегапроекти - це цільові інвестиційні програми, що містять безліч 

взаємопов'язаних кінцевих проектів. Такі програми можуть бути 

міжнародними, державними і регіональними. 

IV.   За основною спрямованості: 

- комерційні проекти, головною метою яких є отримання прибутку; 

- соціальні проекти, орієнтовані, наприклад, на вирішення проблем 

безробіття в регіоні, зниження криміногенного рівня і т.д.;  

- екологічні проекти, основу яких складає поліпшення середовища 

 

 
 
перебування. 

         V. У залежності від ступеня впливу результатів реалізації 

інвестиційного проекту на внутрішні чи зовнішні ринки фінансових, 

матеріальних продуктів і послуг, праці, а також на екологічну та соціальну 

обстановку: 

     -   глобальні проекти, реалізація яких суттєво впливає на економічну 

соціальну або екологічну ситуацію на Землі; 

     -   народногосподарські проекти, реалізація яких суттєво впливає на 

економічну, соціальну або екологічну ситуацію в країні, і при їх оцінці можна 

обмежуватися урахуванням тільки цього впливу;  

     -    великомасштабні проекти, реалізація яких суттєво впливає на еко-

номічну, соціальну або екологічну ситуацію в окремо взятій країні;  

     -      локальні проекти, реалізація яких істотно не впливає на економічну, 

соціальну або екологічну ситуацію в певних регіонах і (або) і містах, на 

рівень та структуру цін на товарних ринках. 
        Особливістю інвестиційного процесу є його зв'язок з невизначеністю, 
ступінь якої може сильно варіюватися, тому в залежності від величини 
ризику інвестиційні проекти підрозділяються на надійні (висока вірогідність 
отримання гарантованих результатів) та ризикові  (висока ступінь 
невизначеності). 

На практиці дана класифікація не є вичерпною і допускає по-дальшу 
деталізацію. 

Реалізація будь-якого інвестиційного проекту переслідує певну 
мету. Для різних проектів ці цілі можуть бути різними, але в цілому їх 
можна об'єднати в чотири групи: 

- збереження продукції на ринку; 
- розширення обсягів виробництва і поліпшення якості продукції, 
- випуск нової продукції; 

- вирішення соціальних та економічних завдань. 

               Тому для досягнення поставленої мети та ефективного виконання 

інвестиційного проекту передусім необхідно чітко зрозуміти саму його 

сутність, умови та характер виробництва та компанії взагалі, а також 

раціональність проведення даних інвестиційних процесів. 
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