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ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНУ – 
«ІНВЕСТИЦІЙНА ПЛАТФОРМА»
У статті визначено понятійно-категоріальний апарат – «інвестиційна платформа», а 

саме окреслено основні поняття, що є складовою частиною терміну «інвестиційна плат-
форма», зокрема, «інвестиція», «інвестиційна діяльність» та «платформа». Окреслено 
сутність інвестиційної діяльності, в ході якої виконується основний процес збільшення ціни 
капіталу. Надано визначення терміну «платформа» та окреслено його особливості, зобра-
жено схему функціонування платформ на основі бачення закордонних вчених. Також сформо-
вано схему визначення понятійно-категоріального апарату – «інвестиційна платформа». 
Підсумовано взаємозалежність компонентів понятійно-категоріальний апарату – «інвес-
тиційна платформа».

Ключові слова: інвестиція, інвестиційна діяльність, платформа, інвестиційна плат-
форма, капітал, користувачі, інвестори.

В статье определен понятийно-категориальный аппарат – «инвестиционная плат-
форма», а также определены основные понятия, которые являются составной частью 
термина «инвестиционная платформа», в частности, «инвестиция», «инвестиционная 
деятельность» и «платформа». Определена сущность инвестиционной деятельности, 
в ходе которой выполняется основной процесс увеличения цены капитала. Дано опреде-
ление термина «платформа» и обозначены его особенность, изображена схема функцио-
нирования платформ на основе видения ученых. Также сформирована схема определения 
понятийно-категориального аппарата – «инвестиционная платформа». Показана взаи-
мозависимость компонентов понятийно категориального аппарата – «инвестиционная 
платформа».

Ключевые слова: инвестиция, инвестиционная деятельность, платформа, инвести-
ционная платформа, капитал, пользователи, инвесторы.

The article defines the concept-categorical apparatus – “investment platform”, which outlines the 
main concepts that are an integral part of the term “investment platform”, in particular, “investment”, 
“investment activity” and “platform”. The essence of investment activity, in which the main process 
of increasing the price of capital is carried out, is outlined. The definition of the term “platform” is 
given and its features are outlined, the scheme of functioning of platforms is depicted on the basis 
of the vision of foreign scientists. Also formed a scheme for determining the concept of categorical 
apparatus – “investment platform”. The interdependence of components of the concept-categorical 
apparatus is summed up – the “investment platform”.

Keywords: investment, investment activity, platform, investment platform, capital, users, investors

Постановка проблеми. У зв’язку з по-
явою нових ефективних елементів впливу на 
інвестиційну діяльність, таких як інвестиційна 
платформа, актуальним питанням постає ви-

значення понятійно-категорійного апарату – 
«інвестиційна платформа». Варто зауважити, 
що загальноприйнятого та закріпленого на 
законодавчому рівні терміну «інвестиційна 
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платформа» не зустрічається в науковій лі-
тературі.

Особливої актуальності визначення та до-
слідження інвестиційної платформи набуває, 
враховуючи той факт, що переважна більшість 
організацій та корпорацій використовують он-
лайн сервіси для прийняття інвестиційних рі-
шень. Наприклад, близько 60 % усіх операцій з 
роздрібними банківськими операціями викону-
ються в Інтернеті. В Україні подібна тенденція 
набула популярності не так давно, в порівнян-
ні з зарубіжними країнами, а клієнти в Азії та 
США все частіше готові самостійно приймати 
деякі інвестиційні рішення, і навіть обмінюва-
тися ідеями в Інтернеті через соціальні медіа-
платформи.

Розвиток технологій надає можливість но-
вим компаніям вийти на ринок, використовуючи 
інноваційні, Інтернет-пропозиції, що відповіда-
ють цим вимогам, і кидають виклик традиційній 
моделі платних консультацій та особистих вза-
ємодій. Наприклад, на ринку США дозволено 
новим компаніям розміщувати свої інвестиційні 
портфелі та стратегії в Інтернеті та порівнювати 
продуктивність за допомогою соціальних ме-
реж та віртуальних спільнот.

Аналіз останніх досліджень та публіка-
цій. В ході наукових досліджень зарубіжних та 
вітчизняних вчених терміни як «інвестиція», «ін-
вестиційна діяльність» та «платформа» були 
висвітлені наступними вченими, як Александер 
Г., Бэйли Дж., Балабанов І. Т., Бланк І.О., Губ-
ський Б.В., Гітман Л., Джонк М., Джеррі М. Роз-
енберг, Липсиц И. В., Лук’яненко Д.Г., Мелкумов 
Я.С., Мозковий О.М., Норкотт Д., Рогожин П.С., 
Самуельсон П., Удалих О.О., Шарпа У., Шевчук 
В.Я., Шнайдер Д. та інші.

Постановка завдання. Головною задачею 
даної наукової публікації є визначення поня-
тійно-категоріального апарату – «інвестиційна 
платформа», проаналізувати терміни «інвести-
ція», «інвестиційна діяльність» та «платформа» 
як частини понятійно-категоріального апарату – 
«інвестиційна платформа».

Виклад основного матеріалу. Транс-
формація суспільно-економічних відносин в 
економіці України потребує модернізованого 
трактування понятійного-категорійного апа-
рату в сфері інвестицій, зокрема визначення 
терміну «інвестиційна платформа», де осно-
вними компонентами, що складають даний 
термін, є «інвестиція», «інвестиційна діяль-
ність» та «платформа».

Зокрема, визначення терміну «інвестиції» у 
вітчизняній та зарубіжній літературі є вельми 
складною категорією, проте досліджуваною 
багатьма вченими. Сучасний вимір економіч-
ної наукової літератури інтерпретує інвестиції, 
як процес вкладення капіталу з метою наступ-
ного його збільшення. Згідно Закону України 
«Про інвестиційну діяльність», термін інвес-
тиція визначається, як всі види майнових та 
інтелектуальних цінностей, що вкладаються 
в об'єкти підприємницької та інших видів ді-
яльності, в результаті якої створюється при-
буток (доход) та/або досягається соціальний 
та екологічний ефект [1]. Із термінологічним 
визначенням поняття інвестиція, нерозривно 
пов’язано визначення терміну згідно Закону 
України «Про інвестиційну діяльність», «інвес-
тиційна діяльність» – це сукупність практичних 
дій громадян, юридичних осіб і держави щодо 
реалізації інвестицій [1].

Тлумачення даної термінології вимагає більш 
ширшого його розуміння, тому слід окреслити 
наступне, залучення капітальних інвестицій у 
реальному економічному секторі, ставлячи за-
дачу – надання певного сервісу чи виготовлен-
ня продукції, внаслідок чого буде відбуватися 
кругообіг інвестицій в межах підприємства, не-
залежно від інструментів інвестиційної діяль-
ності. Даний процес визначається як кінцевий 
сервіс чи продукт, що має на меті зростання 
ціни капіталу, внаслідок чого визначається при-
буток. Розглядаючи під кутом макроекономічної 
сутності інвестиційну діяльність – це розвиток 
майбутнього національної економіки.

Розмір зношеності основних засобів за рік 
обумовлюється калькуляцією розміром амор-
тизаційних відрахувань за рік. Заміна основних 
засобів виконується за рахунок реальних інвес-
тицій, якщо є присутній паритет між інвестиція-
ми за рік усіх суб'єктів інвестиційної діяльності 
та загальним фондом амортизацій на всіх під-
приємствах країни, то даний процес, слід на-
звати – відтворенням, однак в ситуації коли 
інвестиції значно більші фонду амортизацій, 
дану наявність компонентів слід назвати роз-
ширеним відтворенням. Поганою ознакою для 
інвестицій є покриття інвестиціями всього лише 
певної частини амортизації основних фондів, 
даний процес має назву «згортання економіки».

Визначаючи сам термін «інвестиції», слід за-
значити, що в разі відсутності прибутку зникає 
сам термін «інвестиція», тому доречно визна-
чити етапи інвестиційної діяльності та сам тер-
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мін. Сам термін інвестиційна діяльність означає 
сукупність практичних дій громадян, юридич-
них осіб і держави щодо реалізації інвестицій, 
а також слід поділити інвестиційну діяльність 
на три етапи до першого етапу слід віднести 
трансформація ресурсів у витрати, до другого 
етапу – відбувається вкладення, внаслідок чого 
відбувається приріст капітальних вартостей, а 
останній етап – реалізує ціль інвестиційної ді-
яльності, отримання прибутку внаслідок своїх 
інвестицій [1].

Перш за все термін «інвестиції» має корні 
походження від латинського терміну “invest”, 
що має наступне визначення «вкладати, одяга-
ти». Розглядаючи більш ширше дане поняття, 
інвестиції – це капітал, що вклали з метою його 
збільшення або збереження, в незалежності 
від форми капіталу [2, c. 9]. Згідно тверджень 
вітчизняного вченого Удалих О.О. щодо термі-
ну «інвестиція» – Інвестиції – це капітал у всіх 
його формах, що вкладається в об’єкти вироб-
ничого та невиробничого призначення з метою 
забезпечення його збільшення в майбутньому, 
а також досягнення позаекономічних ефектів 
соціального й економічного характеру [3, с. 11].

Звертаючись до визначення У. Шарпа нобе-
левського лауреата з економіки у монографії 
«Інвестування», термін інвестиція визначаєть-
ся – розлучення з грошима сьогодні, для того, 
щоб отримати більшу суму в майбутньому. Ба-
зисом даних дій є визначення часу та ризику, 
зокрема гроші треба буде віддавати відразу 
та в певній кількості, а винагорода внаслідок 
інвестування є невідомою величиною [6]. Інші 
американські вчені, такі як Л. Гітман і М. Джонк 
у монографії «Основи інвестування» визна-
чають термін «інвестиції», як засіб розміщен-
ня капіталу, який має забезпечити збереження 
або зростання суми капіталу [4]. Згідно словни-
ка «Инвестиции», розробленого британським 
фахівцем Джеррі М. Розенбергом, інвестиції 
визначаються – як використання коштів для 
отримання ще більших коштів, для отримання 
доходу або для досягнення приросту капіталу, 
або для того й іншого [5].

Вітчизняні наковці Шевчук В.Я. та Рогожин 
П.С. окреслюють інвестиції, як термін, що має 
дві сутності фінансову та економічну. Фінан-
сове визначення терміну «інвестиції» – це всі 
види активів (коштів), що вкладаються в госпо-
дарчу діяльність із метою отримання доходу. 
Економічне визначення інвестицій – це видатки 
на створення, розширення, реконструкцію та 

технічне переозброєння основного капіталу, а 
також на пов'язані з цим зміни оборотного ка-
піталу, оскільки зміни у товарно-матеріальних 
запасах здебільшого залежать від руху видатків 
на основний капітал [7].

Згідно Oxford English Dictionary інвестиції 
мають наступне визначення – дія або процес 
інвестування грошей задля отримання при-
бутку. А також в наявності є такі варіанти тлу-
маченню терміну «інвестиції» в Oxford English 
Dictionary – 1) Річ, що треба купити, тому що в 
майбутньому вона буде коштовною або ж ко-
рисною; 2) Дія внаслідок чого було затрачено, 
час, зусилля чи енергія до конкретного підпри-
ємства з метою отримання певного результату 
[8]. Трактування інвестицій, як різних видів май-
нових та інтелектуальних цінностей, які вкла-
даються інвестором в об'єкти підприємницької 
діяльності з метою отримання прибутку, зазна-
чаються такими вченими, як Липсиц И. В., Бала-
банов І. Т., Бланк І. О. дане визначення терміну 
«інвестиції» інтерпретується згідно міжнарод-
ного підходу [9, с. 89; 10, с. 10].

Окреслюючи у широкому розумінні термін 
«інвестиції», вченим Бочаровим В. В. визнача-
ється наступне – вклад капіталу з метою його 
збільшення, однак збільшення капіталу повинно 
бути достатнім з метою нівеляції потреб інвес-
тора у використанні власних коштів на власні 
потреби у поточному періоді, щоб забезпечити 
винагороду за ризик та повернути втрати від 
інфляції у майбутньому невизначеному періоді 
[11, c. 3]. Тлумачення терміну «інвестиції» вче-
ним Федоренко В. Г. зазначається, як витрати 
на будівництво нових заводів, на обладнання з 
тривалим терміном використання. Їм притаман-
ні два головні фактори: норма чистого прибутку, 
яку підприємці розраховують отримати від ви-
трат на інвестиції, і ставка відсотку [13, c. 210].

Суб’єктивне визначення інвестиціям надає 
вчений Норкотт Д., який зазначає інвестиції, 
як ризикове рішення надання коштів, що бу-
дуть використані в активах підприємства, що 
має ознаки довгострокового результату [12]. 
Німецький вчений Шнайдер Д. висвітлює інвес-
тиції під кутом отримання платежів, а саме під-
приємницька дія, що в певний час мотивує бути 
залученим до грошових потоків [14, с. 7–21]. 
Згідно тверджень лауреата Нобелівської премії 
П. Самуельсона, інвестиції – це дії що мають 
створювати реальний капітал, наприклад, як ку-
півля ділянки землі, цінні папери або інші атри-
бути приватної власності [15].
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Визначення терміну платформа, загалом 
трактується як повторне використання або ді-
литися загальними елементами, зокрема різни-
ми продуктами або ж системами виробництва. 
Сучасні дослідники в сфері економіки описують 
термін «платформа», як генерацію або комп-
лекс нових продуктів для конкретних фірм. В на-
укових роботах Колеурайт та Кларк (1992 р.) 
згадується термін «платформа продуктів», яким 
описуються нові продукти, що задовольняють 
потреби ключової групи клієнтів. Надалі термін 
«платформа» набуває подальшого розкриття в 
наукових дослідженнях. Зокрема Когут і Кулаті-
лака (1994 р.) зосереджують свої дослідження 
на терміні «платформа інвестицій», Кім і Когут 
(1996 р.) виокремлюють даний термін, як «плат-
форма технологій».

Сучасні науковці інтерпретують термін 
«платформа» як точку контроля для індустрії. 
Зростання конкуренції між платформами є ру-
шійною силою для підйому індустрії на рівень 
вище. Бреснахан і Грінштейн (1999 р.) роз-
робили теорію, що трактує сутність розвитку 
комп'ютерної індустрії, що концентруються на-
вколо домінуючих платформ, зокрема, коли по-
силюється конкуренція.

Варто відзначити дослідження таких компа-
ній, які певний час конкурували між собою, як 
Microsoft та Netscape, продемонстрували різні 
походи у консолідації зусиль навколо внутріш-
ніх програмних платформ, на яких працювали 
люди. «Промислові економісти» такі, як Роше і 
Тіроль (2003 р.), термін «платформа» характе-
ризують – як продукт, сервіс, фірма чи сервіс, 
що посередником транзакцій між двома або 
більше групами [17].

Європейська комісія надає наступне визна-
чення терміну онлайн платформи – це здій-
снення операцій на двох (багатьох) ринках, які 
користуються мережею Інтернет, щоб забезпе-
чити взаємодію між двома або більше групами, 
що діють незалежно, але є взаємозалежними 
групами у генерації цінностей. Згідно думки 
Європейської комісії «платформа» буде циф-
ровим посередником, що відповідає попиту та 
пропозиції на товари, послуги або інформацію, 
як частина грошової або немонетарної опера-
ція / обміну. Крім того, передбачається, що гру-
пи користувачів є «взаємозалежними» в межах 
імплементації певної функціональної взаємодії 
між суб’єктами даної платформи.

Також існує три основні напрямки в еконо-
мічній літературі, які тлумачать загальне визна-

чення платформам. Згідно визначенню вчених 
Роше Ж.Ш. та Тірол Ж. (2006 р.), які вивчають 
платіжні системи, багатокомплексні платфор-
ми – це обсяг операцій, що полягає в діях бізне-
су, зокрема бізнес робить свій внесок у загаль-
ний прибуток, встановлюючи різний доступ та 
можливості користування гонорарами між гру-
пами користувачів даного внеску.

Еванс Д. і Шмальензі Р. (2007 р.) трактують, 
що багатокомплексні платформи – це а) два або 
більше груп покупців; б) комусь хтось потрібен 
певним шляхом; в) але хто не може отримати 
цінність від обопільного використання власних 
сил; г) покладання на платформу створення 
цінностей, але котрі не могли б існувати, в разі 
її відсутності. Згідно з Райт К. (2015 р.), існують 
дві основні вимоги, які характеризують багато-
комплексні платформи: а) платформа повинна 
допускати два або більше сторін безпосеред-
ньо до взаємодії; б) і кожна сторона повинна 
бути якось афілійованою з платформою. Точні-
ше, безпосереднє мати взаємодію, наприклад, 
дві сторони, що здійснюють операції через 
платформу, зберігають контроль над умовами 
транзакція Дані твердження проілюстровані на 
рис. 1, що відображає сутність всіх трьох трак-
тувань [18, c. 13].

Різноманітність онлайн-платформ з точки 
зору виду діяльності, секторів економіки, бізнес-
моделей, і розміру вражає. Платформи коли-
ваються від невеликих веб-сайтів з локальним 
охопленням аудиторії до світових компаній, що 
генерують мільярдні доходів. Вони пропонують 
різноманітні послуги, такі як пошукові системи 
в Інтернеті (Google, Yahoo, Bing), онлайн-ринок 
(eBay, Booking.com, Asos, Allegro, AMAZON), 
платформи для обміну відео (наприклад, 
Dailymotion, Vimeo, YouTube), музичні та відео-
платформи (наприклад, Deezer, Spotify, Netflix, 
Canal Play), соціальні мережі (наприклад, 
Facebook, Twitter), платформи для економії гро-
шей (AirBnB, Uber, BlaBlaCar, Ulule, Crowdcube), 
онлайн-ігри (Steam) тощо [18, c. 12].

FCA визначає термін «платформа» як сер-
віс, що виконує такі функції – організації, захис-
ту, керування інвестиціями та розподіл дрібних 
інвестиційних продуктів, які пропонуються ма-
лим клієнтам (інвесторам). Платформи можуть 
полегшити життя споживачам (інвесторам) та 
управління їх грошима (фінансовими ресурса-
ми), внаслідок конкурування, для забезпечення 
доступу до інвестиційних продуктів, зокрема до 
інформації, інструментів та інструкції, інформу-
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ючи про інвестиційні рішення інвестора – шля-
хи вдосконалення свого інвестиційного портфе-
лю. Споживачі отримають додаткову користь, а 
саме платформи, які пропонують свої інвести-
ційні рішення, мають на меті те, щоб цими рі-
шеннями користувались споживачі, які мають 
свої запити на них [19].

Згідно тлумачення впливової економічної га-
зети “The Telegraph” інвестиційні платформи на-
дають можливість купувати та продавати акції 
та працювати з фондами, а також переглядати 
всі свої активи в одному місці. Користувач ін-
вестиційної платформи може використовувати 
комп'ютер або смартфон для роботи на плат-
формі. Для роботи з платформою не потрібен 
маклер для купівлі акцій на платформі, та ціни 
доступні в реальному часі [20].

Таким чином, слід визначити термін «інвес-
тиційна платформа» на основі дослідженого 
теоретичного матеріалу – це електронний ін-
струмент інвестиційної діяльності, що ставить 
на меті задовольнити потреби інвестора в про-
ектах та сам проект в надходженні інвестицій, 
однак при виконанні певних інвестиційних умов 
як для інвестора, так і для проекту. На основі 
вищевикладеного матеріалу, на рис. 2 надано 
схему визначення понятійно-категоріального 
апарату – «інвестиційна платформа».

На основі сформованої схеми визначен-
ня понятійно-категоріального апарату – «ін-
вестиційна платформа», що була створена 
на основі вище викладеного матеріалу, слід 

підкреслити те, що інвестиційна платформа 
постає перед інвесторами, в першу чергу, як 
засіб пришвидшення імплементації своїх ін-
вестиції в проект, завдяки впроваджених пра-
вил на самій платформі.

Висновки та перспективи подальших до-
сліджень. Таким чином, на основі досліджува-
ного матеріалу було визначено понятійно-ка-
тегорійний апарат «інвестиційна платформа», 
в результаті якого було виокремлено інвести-
ції, як категорію, що створює прибуток або має 
на меті одержання додаткового доходу, впливу 
на економічний сектор, модернізацію, збіль-
шення вартості капіталу, що відображаються 
на сумі вкладеного капіталу або на прирості 
функціонуючого капіталу, наслідком інвесту-
вання на макрорівні є зростання національної 
економіки. Загалом пов'язаний термін інвести-
ційна діяльність з інвестиціями на основі до-
слідженого матеріалу, слід охарактеризувати, 
як процес, що забезпечує збільшення капіталу 
за рахунок матеріальних та нематеріальних 
вкладень в певний проект.

Другим блоком понятійно-категорійного 
апарату стало визначення терміну «платфор-
ма» – це можливість інвестора забезпечити 
збільшення капіталу від вкладень в проект ма-
ючи такі форми підтримки, як забезпечення за-
хисту інвестиції, контроль виконання проекту, 
дотримання взаємозалежності між проектом 
та інвестором, що спонукає до зацікавленості 
обох сторін.

Рис. 1. Визначення багатокомплексних платформ
Джерело: удосконалено автором на основі [18, c. 14]
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THEORETICAL APPROACHES TO DETERMINING  
THE CONCEPTUAL AND CATEGORICAL APPARATUS – 
“INVESTMENT PLATFORM”

The main objective of this scientific publication is to identify the concept-categorical apparatus – the 
“investment platform”, to analyze the terms “investment”, “investment activity” and “platform” as part of 
the concept-categorical apparatus – the “investment platform”.

The modern dimension of economic scientific literature interprets investment as a process of capital 
investment with a view to its subsequent increase. According to the Law of Ukraine “On Investment Ac-
tivity”, the term investment is defined as all types of property and intellectual property that are invested in 
objects of entrepreneurial activity and other kinds of activity, which results in the creation of profit (income) 
and / or social and environmental impact. The foreign and domestic scientists, who gave the definition 
of the components of the conceptual categorical apparatus – the “investment platform” were mentioned.

The conceptual categorical apparatus – the “investment platform” – was defined in the article, namely, 
the main concepts that are an integral part of the term “investment platform”, in particular investment, 
investment activity and platform were outlined. 

The term of the platform usually means reuse or shared by common elements, including various prod-
ucts or systems of production. The European Commission provides with the following definition of the 
term online platform – it means operation on two (many) markets that use the Internet to provide interac-
tions between two or more independent groups, but are interrelated groups in the generation of values.

The essence of investment activity where the main process is carried out, increase in the price of cap-
ital is outlined. The definition of the term “platform” is given and its features are outlined; the scheme of 
functioning of platforms is depicted on the basis of the vision of foreign scientists. A scheme for defining 
the concept-categorical apparatus – the “investment platform” – was also formed. The interdependence 
of components of conceptually categorical apparatus is summed up – “investment platform”.

Thus, the term “investment platform” should be defined on the basis of the studied theoretical material. 
Investment platfor is an electronic investment instrument aimed at satisfying the investor's needs in the 
projects and the project itself in receipt of investments, but under certain investment conditions for both 
the investor and for the project.

Thus, on the basis of the studied material the concept-categorical apparatus “investment platform” 
was defined, which resulted in the definition of investments as a category generating profit or aimed at 
obtaining additional income, influence on the economic sector, modernization, increase in the value of 
capital, which is reflected in the sum of the invested capital or on the growth of functioning capital. The 
consequence of investing at the macro level is the growth of the national economy.


