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ДО ПИТАННЯ ПРО СУТНІСТЬ ЕКОНОМІЧНИХ ТЕРМІНІВ 
«КАПІТАЛ» ТА «ІНВЕСТИЦІЇ» 

Капітал є одним з елементів національного багатства. Сучасна економічна 
теорія під капіталом розуміє економічний ресурс, який створений людиною і 
використовується для виробництва економічних благ, тобто машини, 
устаткування, інструменти, будівлі, споруди, транспортні засоби тощо. 
Економісти використовують термін «фізичний капітал», який поділяють на 
основний і обіговий капітал. В літературі фізичний капітал називають ще 
підприємницьким капіталом, під яким розуміють “вкладення у формі прямих та 
портфельних інвестицій у будь-який проект, який реалізується з метою 
отримання прибутку або прав управління, або того чи іншого разом” [1, с.62]. 
Процес виробництва і придбання капітальних благ є процесом інвестування.  

Капітал характеризується трьома властивостями: він мобільний, вразливий 
і обмежений. Мобільність капіталу означає, що він рухається туди, 
сприятливий інвестиційний клімат. Швидкість та ефективність такого 
переміщення залежить від податкової, валютної, амортизаційної, кредитної 
торговельної політики держави. Під капітальними благами ми розуміємо 
основний капітал, тобто виробничий фактор тривалого користування, який 
використовується протягом довгого часу з моменту придбання. Використання 
капіталу дає можливість підприємцю одержати певний дохід. Це означає, що 
цінність капіталу сьогодні залежить від того, що може він виробити у 
майбутньому. Підприємець збільшує капітал сьогодні, відмовляючись від 
поточного споживання, щоб в майбутньому одержати набагато більше. 
Сьогоднішній запас капіталу виступає на фірмі у вигляді основних фондів. 

На наш погляд, ринок капітальних благ в економічній системі відіграє три 
основні функції: по-перше, він забезпечує як на окремому підприємстві і у 
національній економіці у цілому впровадження найновіших досягнень науково-
технічного прогресу, що є основою підвищення ефективності всієї національної 
економіки і окремих підприємств; по-друге, він сприяє реалізації структурних 
зрушень в економіці; по-третє, він здійснює якісне вдосконалення і кількісне 
зростання основного капіталу на макро- і на мікрорівнях. 

На стороні попиту на капітальні блага є фірми. Збільшення і обновлення 
основного капіталу підприємство може здійснювати за допомогою реалізації 
інвестиційних проектів в умовах обмежених фінансових ресурсів, що зумовлює 
необхідність використання як власних, так і кредитних ресурсів. За таких умов 
підвищуються вимоги до вибору інвестиційних проектів, до достовірності 
методів обґрунтування цього вибору та оцінки їх ефективності. 

Інвестиції у відтворення основного капіталу на фірмі здійснюються у 
формі капіталовкладень. На наш погляд, терміни «інвестиції» і 



«капіталовкладення» не є тотожними, оскільки інвестиції можуть 
здійснюватись не тільки у вигляді довгострокових вкладень в основний капітал, 
а також у фінансовій і інтелектуальній формах. Капіталовкладення можна 
розглядати як одну із форм інвестиції. Інвестиції здійснюються лише у 
високоефективні проекти. У літературі радянського періоду інвестиції і 
капіталовкладення ототожнювалися. У широкому розумінні інвестиції – це 
вкладення капіталу з метою наступного його збільшення. Цей приріст капіталу 
повинен бути достатнім, щоб компенсувати інвестору відмову від 
альтернативного використання фінансових ресурсів та відшкодувати втрати від 
інфляції у майбутньому. У Законі України «Про інвестиційну діяльність» 
звертається увага на те, що мотивом здійснення інвестиції є не тільки 
отриманий від них прибуток, але і соціальні результати (охорона природи, 
підвищення якості життя тощо), які у майбутньому через непрямий вплив 
можуть призвести до зростання ефективності інвестиційних проектів.  

У сучасній науці суть інвестицій іноді трактується помилково. Зокрема, 
стверджується, що інвестиції – це будь-які вкладення коштів і ресурсів, які 
можуть і не призводити ані до отримання прибутку, ані до зростання капіталу 
[2, с.74]. Таке визначення критикує український економіст І.Бланк, зауважуючи, 
що “так звані споживчі інвестиції ...за своїм економічним змістом до інвестицій 
не належать” [3, с.12]. На наш погляд, найхарактернішими ознаками реальних 
інвестиції є: по-перше, це процес вкладення грошових засобів; по-друге, 
постійна розробка нової техніки і виробничих процесів – це стимул для 
здійснення нових інвестицій; по-третє, рушійним мотивом інвестицій є 
прибуток; по-четверте, реальні інвестиції мають довгостроковий характер. 

Інвестиції як капіталоутворюючий процес – це категорія ринкової 
економіки. На наш погляд, суть цієї категорії визначається як усією 
економічною системою (макрорівень), так і економічною поведінкою окремої 
фірми (мікрорівень). На рівні макроекономіки інвестиції є складовою частиною 
ВВП і визначають можливості економічного розвитку. Інвестиції на рівні 
мікроекономіки – це інвестиції  у відтворення основного капіталу на 
підприємстві. Такі інвестиції називають реальними інвестиціями.  

Інвестиційний процес в національній економічній системі передбачає, по-
перше, наявність інвестиційних ресурсів із такою структурою за власністю, де 
державні інвестиційні ресурси поєднуються із приватними інвестиційними 
ресурсами; по-друге, інтенсивний розвиток інфраструктурних елементів 
(банків, фінансових посередників); по-третє, розподіл інвестиційних ресурсів із 
врахуванням як попиту на них, так і привабливості інвестиційних проектів. 

Література 
1. Кузьмович О. Інвестиційні ресурси: наукова полеміка / О. Кузьмович // 

Науковий вісник Чернівецького університету. Вип. 65. – Чернівці, 2000. – С.62-
68.   

2. Краткий словарь-справочник / Под ред. Ю.М.Малыгина. – М., 1991. – 
94с. 

8. Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент / И.А.Бланк. – К., 1995. – 448с.  


