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РЕАЛЬНІ ТА ВАЛОВІ ІНВЕСТИЦІЇ:
СУТНІСТЬ І ОСОБЛИВОСТІ
У статті розглянуто різні підходи зарубіжних та вітчизняних вчених щодо трактування сутності по*
няття "валові інвестиції" та "реальні інвестиції", сформульовано визначення понять "валові інвестиції"
та "реальні інвестиції", а також розглянуто їх головні особливості.
The article has information about points of view of Ukrainian and foreign scientists on the definition of terms
"total investments" and "real investments", the definition of terms "total investments" and "real investments"
was offered and their main features have been considered.
Ключові слова: інвестиції, інвестиційна сфера, валові інвестиції, реальні інвестиції.
Key words: investments, investment sphere, total investments, real investments.
ВСТУП
Дослідження інвестиційної сфери економіки завж"
ди перебувало в центрі уваги економічної думки. Це зу"
мовлено тим, що процес інвестування є базовим елемен"
том повсякденної господарської діяльності суб'єктів
ринку та процесу економічного зростання держав світу
[10, с. 4].
Реальні та валові інвестиції є найбільш впливовими
вагомими і для окремого підприємства, і для економки
країни, тому питання, пов'язані з дослідженням їх сут"
ності, є актуальними.
Дослідження щодо сутності та особливостей реаль"
них та валових інвестицій проводили такі вчені, як Алек"
сандер Г., В.І. Анін В.І., О. Я. Базілінська, Є. В. Бехтере"
ва, І. А. Бланк, Є. В. Бондаренко, Бэйли Дж., В.В. Шере"
мет, В.М. Власова, Г.Л. Вознюк, Г.П. Подшиваленко,
А.Ф. Гойко, О.П. Гребельник, О.М. Діденко, І.В. Жу"
равкова, А.Г. Загородній, О.Ф. Іткін, Ю.М. Коваленко,
Р.О. Костирко, Є.І. Крылов, М.В. Макарова, Т.В. Майо"
рова, Н.И. Лахметкина, С.В. Онікієнко, В.Д. Павлю"
ченко, О.М. Панько, А.А. Пересада, Ю.Б. Пінчук,
О.М. Скібіцький, Т.С. Смовженко, О.О. Терещенко
О.О.,В.Г. Федоренко В.Г., Н.В. Чирик Н.В., В.М. Шапи"
ро, Шарп У.
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Завданням даної статті є дослідження сутності та
особливостей здійснення реальних та валових інвес"
тицій.
РЕЗУЛЬТАТИ
У вітчизняній та зарубіжній літературі існує багато
визначень понять реальних та валових інвестицй, які на"
ведені у табл. 1.
Існують також погляди інших вчених на трактуван"
ня поняття "реальні інвестиції" (табл. 2).
Отже, як свідчать визначення у таблицях, Є.В. Бех"
терева, І.А. Бланк, Є.В. Бондаренко, Г.Л Вознюк,
О.М. Діденко, А.Г. Загородній, Ю.М. Коваленко,
Т.В. Майорова, С.В. Онікієнко, В.М. Павлюченко,
А.А. Пересада, О.М. Скібіцький, Т.С. Смовженко,
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В.Г. Федоренко, В.Д. Шапіро та В.В. Шеремет вважають,
що до реальних інвестицій належать вкладення грошо"
вих засобів як у матеріальні, так і у нематеріальні акти"
ви.
Г. Александер, Дж. Бэйли, О.П. Гребельник, Р.О. Кос"
тирко та У. Шарп визначають реальні інвестиції як дов"
гострокове вкладання капіталу переважно у матеріальні
активи.
Отже, до реальних інвестицій належать:
— придбання, ремонт і модернізація основних за"
собів [14, с. 326];
— інвестиції в нематеріальні активи (патенти ліцен"
зії, програмні продукти, науково"дослідні та дослідно"
конструкторські розробки) [7, с. 14; 14, с. 326];
— інвестиції в поповнення запасів, матеріальних та
оборотних засобів [7, с. 14];
— вкладення в основних капітал [7, с. 13];
— інвестиції на придбання капітальних ділянок та
об'єктів природокористування; [7, с. 14].
Реальні інвестиції включають в себе дві складових
[2; 9, с. 10]:
1) інвестиції в основний капітал — придбання капі"
тальних активів, тобто виробничого обладнання, буді"
вель та споруд виробничого призначення, розширення,
реконструкція та технічне переоснащення підприємства;
2) інвестиції в товарно"матеріальні запаси, тобто
оборотний капітал. Такі інвестиції являють собою вкла"
дення у придбання сировини, що підлягає використан"
ню у виробництві, або придбання готових товарів. Ко"
мерційні товарно"матеріальні запаси вагомою частиною
економічного капіталу організації.
Реальні інвестиції поділяються на такі групи [15, с.
54]:
— інвестиції для підвищення ефективності власно"
го виробництва. До цієї групи входять інвестиції у зам"
іну обладнання, модернізацію основних фондів;
— інвестиції у розширення власного виробництва.
До цієї групи входять інвестиції, що мають на меті роз"
ширення обсягу виробництва продукції у рамках вже
існуючого виробництва;
— інвестиції у створення нового власного виробниц"

31

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
— початкові;
— екстенсивні;
— реінвестиції;
ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɧɹɬɬɹ
— валові інвестиції;
«ɜɚɥɨɜɿ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ»
— чисті інвестиції.
ȼɚɥɨɜɿ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ –
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶ ɡɚɝɚɥɶɧɢɣ ɨɛɫɹɝ
Початкові інвестиції
ɤɚɩɿɬɚɥɭ, ɳɨ ɿɧɜɟɫɬɭɽɬɶɫɹ ɭ
(нетто"інвестиції) — це інве"
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ
стиції, що направляються на
ɬɚ ɧɟɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ ɚɤɬɢɜɿɜ ɭ
освоєння нових видів діяль"
ɩɟɜɧɨɦɭ ɩɟɪɿɨɞɿ. ȼ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɣ
ності [10, с. 10 — 11], на зас"
ɬɟɨɪɿʀ ɩɨɧɹɬɬɹ ɜɚɥɨɜɢɯ
нування підприємства, об'єк"
ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ ɩɨɜ’ɹɡɭɽɬɶɫɹ, ɹɤ
та на будівництво, на купів"
ɩɪɚɜɢɥɨ, ɡ ɜɤɥɚɞɚɧɧɹɦ ɤɚɩɿɬɚɥɭ
лю будівель та споруд, на
ɜ ɪɟɚɥɶɧɢɣ ɫɟɤɬɨɪ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ. ɇɚ
монтаж устаткування, ство"
ɪɿɜɧɿ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ ɩɿɞ ɰɢɦ
рення необхідних матеріаль"
ɬɟɪɦɿɧɨɦ ɱɚɫɬɨ ɪɨɡɭɦɿɸɬɶ
ɡɚɝɚɥɶɧɢɣ ɨɛɫɹɝ ɤɚɩɿɬɚɥɭ, ɳɨ
них запасів, утворення обо"
ɿɧɜɟɫɬɭɽɬɶɫɹ ɜ ɬɨɦɭ ɱɢ ɿɧɲɨɦɭ
ротних засобів [7, с. 15].
ɩɟɪɿɨɞɿ [4].
Екстенсивні інвестиції
ȼɚɥɨɜɿ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ – ɡɚɝɚɥɶɧɢɣ
— інвестиції, що спрямову"
ɨɛɫɹɝ ɡɚɫɨɛɿɜ, ɳɨ ɿɧɜɟɫɬɭɸɬɶɫɹ,
ються на розширення дію"
ɹɤɿ ɧɚɩɪɚɜɥɹɸɬɶɫɹ ɜ ɨɫɧɨɜɧɢɣ
чих підприємств, приріст їх
ɤɚɩɿɬɚɥ ɬɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨвиробничого потенціалу [7,
ɜɢɪɨɛɧɢɱɿ ɡɚɩɚɫɢ. ȼɨɧɢ
с. 15; 2].
ɜɤɥɸɱɚɸɬɶ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ
Реінвестиції являють со"
ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɬɚ ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ.
бою повторне використання
ȼɚɥɨɜɿ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ – ɫɭɦɚɪɧɿ
капіталу в інвестиційних ці"
ɜɤɥɚɞɟɧɧɹ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɞɥɹ
ɜɿɞɲɤɨɞɭɜɚɧɧɹ ɿ ɩɪɢɪɨɫɬɭ
лях за умови попереднього
ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ; ɡɚɝɚɥɶɧɢɣ
його вилучення в процесі ре"
ɨɛɫɹɝ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ
алізації раніше обраних інве"
ɞɠɟɪɟɥ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ.
стиційних проектів, інвести"
ційних товарів або фінансо"
ȼɚɥɨɜɿ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ – ɰɟ ɡɚɝɚɥɶɧɢɣ
вих інструментів інвестуван"
ɨɛɫɹɝ ɿɧɜɟɫɬɨɜɚɧɢɯ ɤɨɲɬɿɜ ɭ
ня [4, с.27]; направлення тим"
ɩɟɜɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɣ ɧɚ
часово вільних доходів, що
ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ (ɧɨɜɟ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ,
були отримані в результаті
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɸ, ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ,
реалізації інвестиційного
ɬɟɯɧɿɱɧɟ ɩɟɪɟɨɡɛɪɨɽɧɧɹ ɿ ɧɚ
ɩɪɢɪɿɫɬ ɬɨɜɚɪɧɨ-ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ
проекту, на придбання або
ɡɚɩɚɫɿɜ) [12].
заготівлю нових засобів ви"
робництва з метою підтрим"
ки складу та структури ос"
новного капіталу організації
[2]; інвестиції, що пов'язані з
процесом відтворення основ"
них фондів підприємства.
Отже, до реінвестицій
ȼɚɥɨɜɿ (ɛɪɭɬɬɨ) ɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ – ɰɟ
належать [7, с. 15—16]:
ɡɚɝɚɥɶɧɢɣ ɨɛɫɹɝ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ ɡɚ
ɩɟɜɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ
— заміна фізично зно"
ɞɠɟɪɟɥ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ.
шеного та морально застар"
ȼɚɥɨɜɿ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ – ɰɟ ɡɚɝɚɥɶɧɢɣ
ілого устаткування, застар"
ɨɛɫɹɝ ɿɧɜɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɡɚ ɩɟɜɧɢɣ
ілих технологічних процесів
ɩɟɪɿɨɞ, ɳɨ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɟ ɧɚ ɧɨɜɟ
новими;
ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ, ɩɪɢɞɛɚɧɧɹ ɡɚɫɨɛɿɜ
— підвищення ефектив"
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɩɪɢɪɿɫɬ ɬɨɜɚɪɧɨності виробництва, його ра"
ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ [13, 17].
ціоналізацію;
— зміна структури про"
дукції, що виробляється на
підприємстві;
— диверсифікація ви"
робництва, в результаті якого змінюються не лише
номенклатура продукції, а іноді і профіль підприєм"
ства;
— забезпечення виживання підприємства в умовах
жорсткої конкурентної боротьби на ринку.
Поняття "валові інвестиції" слід розглядати на рівні
економічної теорії та з точки зору підприємства. На
рівні економічної теорії — це вкладення капіталу в ре"
альний сектор економіки. З точки зору підприємства,
валові (брутто ) інвестиції — це загальний обсяг капіта"
лу, що інвестується в тому чи іншому періоді у нове
будівництво, засоби виробництва, нематеріальні акти"
ви, а також спрямовується на відшкодування і приріст
основного капіталу, відтворення, реконструкцію, роз"
ширення, технічне переозброєння товарно"матеріаль"
них запасів. Валові інвестиції на рівні підприємства

Таблиця 1. Зміст визначень "реальні інвестиції" та "валові інвестиції" у різних
дослідженнях
Ⱥɜɬɨɪ

ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɧɹɬɬɹ «ɪɟɚɥɶɧɿ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ»

ȱ.Ⱥ. Ȼɥɚɧɤ [3, 4].

Ɋɟɚɥɶɧɿ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ — ɰɟ ɜɤɥɚɞɟɧɧɹ ɤɨɲɬɿɜ ɭ
ɪɟɚɥɶɧɿ ɚɤɬɢɜɢ: ɹɤ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɿ (ɛɭɞɿɜɥɿ, ɫɩɨɪɭɞɢ,
ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɩɪɢɪɿɫɬ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨ-ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ
ɡɚɩɚɫɿɜ), ɬɚɤ ɿ ɧɟɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɿ (ɥɿɰɟɧɡɿʀ, ɩɚɬɟɧɬɢ,
ɩɪɚɜɨ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɩɪɢɪɨɞɧɢɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ, «ɧɨɭɯɚɭ» ɬɨɳɨ) [3].
Ɋɟɚɥɶɧɿ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ – ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶ ɜɤɥɚɞɚɧɧɹ
ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɭ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ, ɜ
ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɿ ɧɟɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɿ ɚɤɬɢɜɢ (ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɿ
ɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ), ɜ ɩɪɢɪɿɫɬ ɡɚɩɚɫɿɜ ɬɨɜɚɪɧɨɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ ɬɚ ɿɧɲɿ ɨɛ’ɽɤɬɢ
ɿɧɜɟɫɬɭɜɚɧɧɹ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡɿ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹɦ ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨʀ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ ɚɛɨ ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹɦ ɭɦɨɜ
ɩɪɚɰɿ ɬɚ ɩɨɛɭɬɭ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ [4].

Ƚ.ɉ. ɉɨɞɲɢɜɚɥɟɧɤɨ,
ɇ.ȱ. Ʌɚɯɦɟɬɤɢɧɚ,
Ɇ.ȼ. Ɇɚɤɚɪɨɜɚ [7].

Ɋɟɚɥɶɧɿ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ – ɜɤɥɚɞɟɧɧɹ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɭ
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɚɤɬɢɜɿɜ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɡɿ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹɦ
ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ɪɿɲɟɧɧɹɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ.

Ⱥ.Ƚ. Ɂɚɝɨɪɨɞɧɿɣ,
Ƚ.Ʌ. ȼɨɡɧɸɤ,
Ɍ. ɋ. ɋɦɨɜɠɟɧɤɨ [6].

Ɋɟɚɥɶɧɿ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ – ɞɨɜɝɨɬɟɪɦɿɧɨɜɿ ɜɤɥɚɞɟɧɧɹ ɤɨɲɬɿɜ
ɭ ɪɟɚɥɶɧɿ ɚɤɬɢɜɢ: ɹɤ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɿ (ɛɭɞɿɜɥɿ, ɫɩɨɪɭɞɢ,
ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɩɪɢɪɿɫɬ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ ɡɚɩɚɫɿɜ), ɬɚɤ ɿ
ɧɟɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɿ (ɥɿɰɟɧɡɿʀ, ɩɚɬɟɧɬɢ, ɩɪɚɜɚ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ
ɩɪɢɪɨɞɧɢɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ, ɧɨɭ-ɯɚɭ ɬɨɳɨ).
Ɋɟɚɥɶɧɿ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ – ɜɤɥɚɞɟɧɧɹ ɜ ɨɫɧɨɜɧɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ
ɿ ɧɚ ɩɪɢɪɿɫɬ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨ-ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɡɚɩɚɫɿɜ.
Ɋɟɚɥɶɧɿ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ — ɜɤɥɚɞɟɧɧɹ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɭ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ (ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɸ) ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɮɨɧɞɿɜ, ɜ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɿ ɧɟɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɿ ɚɤɬɢɜɢ, ɭ ɩɪɢɪɿɫɬ ɡɚɩɚɫɿɜ ɬɨɜɚɪɧɨɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ ɬɚ ɿɧɲɿ ɨɛ’ɽɤɬɢ ɿɧɜɟɫɬɭɜɚɧɧɹ,
ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɦ ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨʀ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ; ɜɤɥɚɞɟɧɧɹ ɤɨɲɬɿɜ ɭ ɪɟɚɥɶɧɿ
ɚɤɬɢɜɢ (ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɿ ɬɚ ɧɟɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɿ) [11].
Ɋɟɚɥɶɧɿ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ – ɰɟ ɜɤɥɚɞɟɧɧɹ (ɜɧɟɫɤɢ) ɭ
ɜɢɪɨɛɧɢɱɿ (ɡɚɫɨɛɢ) ɮɨɧɞɢ (ɨɫɧɨɜɧɿ ɿ ɨɛɨɪɨɬɧɿ).
ɉɟɪɟɜɚɠɧɨ ɰɟ ɜɤɥɚɞɟɧɧɹ ɜ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɿ ɚɤɬɢɜɢ –
ɛɭɞɿɜɥɿ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɫɩɨɪɭɞɢ ɬɚ ɿɧɲɿ ɬɨɜɚɪɧɨɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɿ ɰɿɧɧɨɫɬɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɧɟɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɿ ɚɤɬɢɜɢ
(ɩɚɬɟɧɬɢ, ɥɿɰɟɧɡɿʀ, «ɧɨɭ-ɯɚɭ», ɬɟɯɧɿɱɧɚ, ɧɚɭɤɨɜɨɩɪɚɤɬɢɱɧɚ, ɿɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɚ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɚ, ɩɪɨɟɤɬɧɨɤɨɲɬɨɪɢɫɧɚ ɬɚ ɿɧɲɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɹ) [12].
Ɋɟɚɥɶɧɿ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ – ɛɭɞɶ-ɹɤɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ
ɚɛɨ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɤɚɩɿɬɚɥɭ.

Ⱥ.Ⱥ. ɉɟɪɟɫɚɞɚ,
ɋ.ȼ. Ɉɧɿɤɿɽɧɤɨ,
ɘ.Ɇ. Ʉɨɜɚɥɟɧɤɨ
[12, 11].

Ɉ.ə. Ȼɚɡɿɥɿɧɫɶɤɚ [1].

ȼ.Ƚ. Ɏɟɞɨɪɟɧɤɨ,
Ɉ.Ɇ. Ⱦɿɞɟɧɤɨ,
ȯ.ȼ. Ȼɨɧɞɚɪɟɧɤɨ,
Ɉ.Ɏ. ȱɬɤɿɧ,
Ɉ.Ɇ. ɉɚɧɶɤɨ,
ȼ.ȱ. Ⱥɧɿɧ,
ɘ.Ȼ. ɉɿɧɱɭɤ,
Ɍ. ȼ. Ɇɚɣɨɪɨɜɚ,
Ⱥ.Ɏ. Ƚɨɣɤɨ [10, 13,
17].

Ɋɟɚɥɶɧɿ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ – ɜɤɥɚɞɟɧɧɹ ɤɨɲɬɿɜ (ɦɚɣɧɚ) ɭ
ɪɟɚɥɶɧɿ ɚɤɬɢɜɢ: ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɿ ɬɚ ɧɟɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɿ
(ɿɧɧɨɜɚɰɿʀ) [10; 17].

тва або застосування нових технологій у власному ви"
робництві. Ця група включає інвестиції у створення но"
вих підприємств, реконструкцію існуючих зі спрямова"
ністю на нову продукцію або нові ринку збуту;
— інвестиції у невласне виробництво, що забезпе"
чує виконання державне замовлення або замовлення
іншого замовника, — участь в інвестиційному проекті.
Реальні інвестиції, в свою чергу, класифікуються на
внутрішні та зовнішні [2]:
— внутрішні реальні інвестиції являють собою вкла"
дання організації у власне виробництво за рахунок влас"
них джерел фінансування;
— зовнішні реальні інвестиції — це вкладання зов"
нішніх фондів та організацій у виробництво господарю"
ючого суб'єкта.
Реальні інвестиції поділяються на [7, с. 15; 2]:
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Таблиця 2. Погляди різних вчених на трактування поняття
"реальні інвестиції"
Ⱥɜɬɨɪ, ɧɚɡɜɚ ɪɨɛɨɬɢ
ȼ.Ɇ. ɉɚɜɥɸɱɟɧɤɨ, ȼ.Ⱦ. ɒɚɩɢɪɨ, ȼ. ȼ. ɒɟɪɟɦɟɬ
[15].

Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɟɪ Ƚ., Ȼɷɣɥɢ Ⱦɠ., Ɋ.Ɉ. ɒɚɪɩ ɍ. [19].
Ʉɨɫɬɢɪɤɨ Ɋ.Ɉ. [8].
ȼɥɚɫɨɜɚ ȼ.Ɇ., ɀɭɪɚɜɤɨɜɚ ɂ.ȼ., Ʉɪɵɥɨɜ ȿ.ȱ. [9].

Ȼɟɯɬɽɪɽɜɚ ȯ.ȼ. [2].

Ƚɪɟɛɟɥɶɧɢɤ Ɉ.ɉ. [5].

ɑɢɪɢɤ ɇ.ȼ. [16].

ɋɤɿɛɿɰɶɤɢɣ Ɉ.Ɇ. [18].

Ɂɦɿɫɬ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ
ɉɿɞ ɪɟɚɥɶɧɢɦɢ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɹɦɢ ɪɨɡɭɦɿɸɬɶ
ɜɤɥɚɞɟɧɧɹ ɝɪɨɲɨɜɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɜ ɪɟɚɥɶɧɿ ɚɤɬɢɜɢ –
ɹɤ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɿ, ɬɚɤ ɿ ɧɟɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɿ (ɬɚɤ
ɜɤɥɚɞɟɧɧɹ ɡɚɫɨɛɿɜ ɭ ɡɚɯɨɞɢ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ
ɩɪɨɝɪɟɫɭ ɧɚɡɢɜɚɸɬɶ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɦɢ
ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɹɦɢ)
Ɋɟɚɥɶɧɿ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ – ɰɟ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ ɜ ɹɤɢɣɧɟɛɭɞɶ ɬɢɩ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨ ɜɢɪɚɠɟɧɢɯ ɚɤɬɢɜɿɜ,
ɬɚɤɢɯ ɹɤ ɡɟɦɥɹ, ɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹ, ɡɚɜɨɞɢ
Ɋɟɚɥɶɧɿ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ – ɰɟ ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿ
ɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ, ɳɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɞɨɯɨɞɭ
ɱɟɪɟɡ ɩɟɜɧɢɣ ɞɨɜɝɢɣ ɩɪɨɦɿɠɨɤ ɱɚɫɭ
Ɋɟɚɥɶɧɿ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ – ɜɤɥɚɞɚɧɧɹ ɩɪɢɜɚɬɧɨʀ ɮɿɪɦɢ
ɚɛɨ ɞɟɪɠɚɜɢ ɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɹɤɨʀ-ɧɟɛɭɞɶ
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɧɚɞɚɧɧɹ ɹɤɢɯ-ɧɟɛɭɞɶ ɩɨɫɥɭɝ,
ɜɤɥɚɞɚɧɧɹ ɜ ɨɫɧɨɜɧɢɣ ɚɛɨ ɨɛɨɪɨɬɧɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ
Ɋɟɚɥɶɧɿ (ɩɪɹɦɿ) ɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ ɚɛɨ ɤɚɩɿɬɚɥɶɧɿ
ɜɤɥɚɞɟɧɧɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬɶ ɫɨɛɨɸ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ ɭ
ɧɟɨɛɨɪɨɬɧɿ ɚɤɬɢɜɢ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɬɚ ɧɚɭɤɨɜɨɞɨɫɥɿɞɧɿ ɬɚ ɞɨɫɥɿɞɧɨ-ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɶɤɿ ɪɨɛɨɬɢ.
ȼɤɚɡɚɧɿ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ ɦɚɸɬɶ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɤɚɩɿɬɚɥɶɧɢɯ
ɜɤɥɚɞɟɧɶ, ɹɤɿ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶɫɹ ɡ ɦɟɬɨɸ
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ
Ɋɟɚɥɶɧɿ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ – ɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ
ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɢɯ ɜɤɥɚɞɟɧɶ ɜ ɨɛ’ɽɤɬɢ ɝɚɥɭɡɟɣ
ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɱɢ ɜ ɿɧɲɿ
ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɿ ɨɛ’ɽɤɬɢ
Ɋɟɚɥɶɧɿ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ - ɜɤɥɚɞɟɧɧɹ ɤɚɩɿɬɚɥɭ
ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɭ ɡɚɫɨɛɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɿ
ɩɪɟɞɦɟɬɢ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɭ ɛɭɞɢɧɤɢ,
ɫɩɨɪɭɞɢ, ɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɿɧɲɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɿ
ɰɿɧɧɨɫɬɿ)
Ɋɟɚɥɶɧɿ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ – ɰɟ ɜɤɥɚɞɟɧɧɹ ɭ ɜɢɪɨɛɧɢɱɿ
ɮɨɧɞɢ (ɨɫɧɨɜɧɿ ɿ ɨɛɿɝɨɜɿ), ɜ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɿ ɚɤɬɢɜɢ
(ɛɭɞɿɜɥɿ, ɫɩɨɪɭɞɢ, ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɬɚ ɿɧɲɿ ɬɨɜɚɪɧɨɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɿ ɰɿɧɧɨɫɬɿ) ɬɚ ɜ ɧɟɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɿ ɚɤɬɢɜɢ
(ɩɚɬɟɧɬɢ, ɥɿɰɟɧɡɿʀ, «ɧɨɭ-ɯɚɭ», ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɭ,
ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɧɭ, ɿɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɭ,
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɭ, ɩɪɨɟɤɬɧɨ-ɤɨɲɬɨɪɢɫɧɭ ɬɚ ɿɧɲɭ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɸ)

включають інвестиції розширення та інвестиції оновлен"
ня.
Чисті інвестиції — валові інвестиції мінус інвестиції,
здійснені за рахунок амортизаційних відрахувань [13,
с. 8; 6, с. 187 — 188; 1, с. 99; 7, с. 15; 17, с. 271].
Чисті інвестиції — характеризують обсяг капіталу,
що інвестується в розширене виробництво основних
засобів та нематеріальних активів. У економічній теорії
під цим терміном розуміють чисте капіталоутворення в
реальному секторі економіки. У кількісному вираженні
чисті інвестиції являють собою суму валових інвестицій,
зменшену на суму амортизаційних відрахувань по всім
видам капітальних активів, що амортизуються в певно"
му періоді [4, с. 25].
ВИСНОВКИ
Поняття "валові інвестиції" слід розглядати на рівні
економічної теорії та з точки зору підприємства. На
рівні економічної теорії — це вкладення капіталу в ре"
альний сектор економіки. З точки зору підприємства,
валові (брутто) інвестиції — це загальний обсяг капіта"
лу, що інвестується в тому чи іншому періоді у нове бу"
дівництво, засоби виробництва, нематеріальні активи, а
також спрямовується на відшкодування і приріст основ"
ного капіталу, відтворення, реконструкцію, розширен"
ня, технічне переозброєння товарно"матеріальних за"
пасів. Валові інвестиції на рівні підприємства включа"
ють інвестиції розширення та інвестиції оновлення.
Реальні (прямі) інвестиції — це вкладення (внески)
у виробничі (засоби) фонди (основні і оборотні), ре"
альні активи: матеріальні (будівлі, обладнання, спору"
ди, приріст матеріально"виробничих запасів) та нема"
теріальні (інновації, патенти, ліцензії, "ноу"хау", тех"
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нічна, науково"практична інструк"
тивна, технологічна, проектно"кош"
торисна та інша документація, пра"
во користування природними ресур"
сами), на створення або відновлення
капіталу, у відтворення (реконструк"
цію) основних фондів та в інші об'єк"
ти інвестування, безпосередньо по"
в'язані з операційною діяльністю, ви"
рішенням соціально"економічних
питань суб'єкта господарювання.
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