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Дослідження сутності такої економічної категорії, як інвестиції, цікавить економістів давно. Протя-
гом багатьох століть вченими-економістами досліджується сутність фінансових вкладень, проте досі 
це питання є досить дискусійним. Нині існує безліч тлумачень цього поняття. Аналіз багатовекторної 
категорії «інвестиції» дає змогу деталізувати її сутність, запропонувати власну інтерпретацію інвести-
цій. У статті досліджено науково-методичні основи формування поняття «інвестиції». Здійснено аналіз, 
систематизовано основні визначення інвестицій. Систематизовано основні теорії стосовно інвестицій 
різних наукових шкіл. Наведено класифікацію, виокремлено характерні ознаки інвестицій.

Ключові слова: інвестиції, заощадження, інвестування, інвестиційні теорії, капітальні інвестиції.

Исследование сущности такой экономической категории, как инвестиции, интересует экономистов 
давно. В течение многих веков учеными-экономистами исследуется сущность финансовых вложений, од-
нако до сих пор этот вопрос является достаточно дискуссионным. Сейчас существует множество тол-
кований этого понятия. Анализ многовекторной категории «инвестиции» позволяет детализировать 
ее сущность, предложить собственную интерпретацию инвестиций. В статье исследованы научно-ме-
тодические основы формирования понятия «инвестиции». Осуществлен анализ, систематизированы 
основные определения инвестиций. Систематизированы основные теории касательно инвестиций раз-
личных научных школ. Приведена классификация, выделены характерные признаки инвестиций.

Ключевые слова: инвестиции, сбережения, инвестирования, инвестиционные теории, капитальные 
инвестиции.

Research of the investment sphere of the economy has always been the focus of economic thought. This is due to 
the fact that investments are the main source of acquisition of fixed assets, the formation of non-current assets, is a 
basic element of the economic mechanism of market actors and one of the most important factors of economic growth 
of enterprises and the economy of the country as a whole. In today’s realities of the deployment of global world repro-
duction mechanisms, the economic progress of the national economy is objectively linked with the cyclical nature of 
reproducible economic processes, both at micro and macro levels. Over the course of several centuries, investment 
has been the main driving force behind the development of the global economy. That is why this category occupies 
one of the key places in the history of economic studies, and the study of the genesis and evolution of scientific 
knowledge about the category of “investment” will determine the main economic preconditions for the emergence of 
scientific knowledge about investment and their direct impact on the further formation and development of economic 
processes. The study of the essence of such an economic category, as an investment is interested in economists for a 
long time. For many centuries, economists are exploring the essence of financial investments, but today this question 
is rather controversial. At the moment, there are many interpretations of this concept. An analysis of the multi-vector 
category “investment” makes it possible to detail its essence and propose its own interpretation of investments. The 
article assigns the task of analyzing the main approaches to the definition of investments, from the standpoint of the 
theories of various economic scientific schools. Therefore, in this paper the scientific and methodological foundations 
of the concept of “investment” are being studied. The analysis and systematization of key determinations of invest-
ments are carried out. The basic theories concerning investments of various scientific schools are systematized. The 
classification is given and the characteristic features of investments are singled out.

Key words: investment, savings, investment, investment theories, capital investments.
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Постановка проблеми. Одним з найбільш 
впливових факторів зміцнення економіки Укра-
їни є розвиток інвестиційної діяльності, яка 
забезпечує просте й розширене відтворення 
виробничих процесів суб’єктів господарювання, 
а також довгострокове вкладення капіталу в 
різні сфери та галузі економіки як всередині кра-
їни, так і за її межами.

Дослідження проблем інвестування протягом 
тривалого часу перебуває в центрі уваги еконо-
мічної науки, оскільки інвестиції формують най-
більш глибинні основи господарської діяльності 
та визначають умови економічного розвитку 
кожної країни.

Вивчення інвестицій передбачає аналіз 
основоположних процесів та механізмів здій-
снення інвестиційної діяльності як найважли-
вішої складової функціонування економічної 
системи, виявлення їх особливостей в умовах 
розвитку вітчизняної економіки для позитив-
них результатів наукового пошуку управлін-
ських механізмів та моделей, що забезпечать 
ефективність інвестиційних процесів та розви-
ток підприємств, галузей та економіки країни 
загалом. Водночас визначення основних вза-
ємозалежностей інвестиційного процесу вима-
гає попереднього уточнення ключових понять 
та категорій, які мають безпосередній взаємо-
зв’язок з інвестиційною діяльністю, а також є 
відносно новими для вітчизняної економіч-
ної теорії та практики, набувають особливого 
змісту під впливом нових ідей та процесів їх 
практичної реалізації.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
Сутність та ефективність інвестицій дослі-
джували такі вітчизняні й зарубіжні вчені, як 
О.І. Амоша, А.Н. Асаул, О.В. Барановський, 
Є.А. Бельтюков, І.А. Бланк, М.П. Войнаренко, 
В.М. Геєць, Л.Дж. Гітман, М.Д. Джонк, І.С. Камін-
ська, Н.П. Карачина, Ф. Кене, Дж.М. Кейнс, 
С.В. Ковальчук, В.О. Коюда, О.Є. Кузьмін, 
В.В. Лук’янова, П. Массе, В.П. Мікловда, Г.П. Оксю-
тик, О.О. Орлов, В.Г. Ходаківська, Л.О. Чорна, 
С.В. Шумська, О.М. Ястремська.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Віддаючи належне науко-
вим напрацюванням вітчизняних та зарубіжних 
науковців з цієї проблеми, зауважуємо, що існує 
необхідність її подальшого дослідження.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є дослідження нау-
ково-методичних основ такої категорії, як інвес-
тиції, на сучасному етапі розвитку суспільно-
економічних відносин.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Оскільки за роки незалежності українська еко-
номіка інтенсивно інтегрується в європейську 
та світову, запроваджує міжнародні стандарти 
у сферу виробництва та фінансово-економічну 
сферу, то економічна, фінансова, юридична 
термінологія як основа термінологічно-понятій-
ного апарату, тобто принцип однозначного трак-

тування тих чи інших термінів, стає головним 
інструментарієм зближення вітчизняного зако-
нодавства та європейського й міжнародного, а 
через нього – засадою чітких та взаємозрозумі-
лих відносин.

Цьому сприяє інтенсивне розширення Євро-
пейського Союзу в межах континенту, а безпо-
середнє сусідство його з Україною поглиблює та 
зміцнює співпрацю як у політичній сфері, так і в 
економічній та фінансовій галузях, особливо у 
сфері інвестиційної діяльності, що посилює про-
цеси Євроінтеграції нашої країни [8, с. 27].

Отже, в питаннях визначення та обґрунту-
вання інвестиційної діяльності важливою є тер-
мінологічна означеність явищ, які аналізуються 
та досліджуються. В наукових працях вчених 
існують різні підходи до трактування сутності 
інвестицій. Теоретичні дослідження інвести-
ційних процесів стосуються мікро- та макро-
рівнів. Економічній сутності інвестицій присвя-
чені праці багатьох вітчизняних та зарубіжних 
вчених, яким притаманне класичне розуміння 
інвестицій з глибоким теоретичним підґрунтям 
або трактування сутності інвестицій з ураху-
ванням можливих варіантів їх практичної реа-
лізації.

Найбільш поширеною у світі фундамен-
тальною працею щодо дослідження інвестицій 
є праця відомих американських економістів 
У.Ф. Шарпа, Г.Дж. Александера, Дж.В. Бейлі. 
Авторами досліджуються цілі та інструменти 
фінансування, описані всі типи цінних папе-
рів та фондових ринків, відображені теорія та 
практика їх функціонування, висвітлені методи 
управління інвестиціями, проблеми глобаліза-
ції інвестування. Один з авторів У.Ф. Шарп став 
лауреатом Нобелівської премії з економіки, яку 
він отримав у 1990 році за розвиток теорії оці-
нювання фінансових активів. На думку вчених, 
інвестувати – це «розлучитись із грішми сьо-
годні, щоб отримати більшу їх суму в майбут-
ньому» [4].

А.В. Мертенс розглядає інвестиції макро-
рівня як частину сукупних витрат, які включають 
витрати на нові засоби виробництва (виробничі 
чи фіксовані інвестиції), інвестицій в нове житло 
та приріст товарних запасів [6, с. 3].

Французький економіст П. Массе у праці 
«Критерии и методы оптимального определе-
ния капиталовложения» визначає інвестиції як 
вкладення капіталу [5, с. 46]. Американські вчені 
С. Фішер, Р. Дорнбуш і Р. Шмалензі у виданні 
«Економіка» подають таке визначення терміна 
«інвестиції» (інвестиційні витрати): «це витрати 
на створення нових потужностей з виробництва 
машин, фінансування житлового, промисло-
вого або сільськогосподарського будівництва, а 
також запасів [9, с. 549].

Великий англійський економіст, засновник 
кейнсіанського напряму в економічній теорії 
Дж. Кейнс дав досить широке визначення тер-
міна «інвестиції», провівши глибоке та комплек-
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сне дослідження на мікро- та макрорівнях. Він 
вважав, що інвестиції – це «поточний приріст 
цінності капітального майна внаслідок виробни-
чої діяльності даного періоду», «та частина при-
бутку за певний період, що не була використана 
для споживання». Він вважав, що на макрорівні 
інвестиції є своєрідним мультиплікатором, який 
спонукає до швидких темпів зростання попиту й 
доходу [7].

Прихильник теорії Дж. Кейнса, представник 
напряму неокейнсіанства Е. Хансен побудував 
інвестиційну модель взаємозв’язку приросту 
інвестицій та приросту доходів, а також поді-
лив інвестиції на похідні та автономні. На думку 
Е. Хансена, до першого виду необхідно відне-
сти інвестиції, які формуються в результаті роз-
ширеного споживання та зростання національ-
ного доходу, а до другого – капіталовкладення, 
які пов’язані лише з факторами виробництва, 
величина яких не залежить від тенденцій коли-
вання національного доходу [6].

Автор навчального посібника «Теорія та 
практика інвестиційної діяльності. Інвесту-
вання» А.П. Дука подає досить широке визна-
чення терміна «інвестиція». Вона під інвестиці-
ями розуміє економічні ресурси, які спрямовані 

на збільшення реального капіталу суспільства, 
а саме:

– розширення та модернізацію виробни-
цтва;

– створення виробничої інфраструктури;
– створення товарно-матеріальних запасів 

та резервів;
– створення соціальної інфраструктури;
– підготовку та перепідготовку персоналу;
– науку та наукове обслуговування тощо 

[6, с. 44].
Отже, на макрорівні економічна сутність 

інвестицій проявляється у фінансових інстру-
ментах для створення нового капіталу, збалан-
сування попиту, доходу та споживання, забез-
печення прибутку інвесторам та зміцнення 
економіки країни.

Слід відзначити той факт, що інвестиції, які 
вкладають у реальний сектор національної 
економіки, не тільки приводять до отримання 
прибутку, але й забезпечують інші ефекти (еко-
номічний, енергетична безпека тощо), зокрема 
соціальний ефект, а також розвиток соціальної 
інфраструктури [6, с. 46], тобто дієве інвесту-
вання національної економіки приводить до 
суттєвого економічного зростання, яке є однією 

Таблиця 1
Основні положення теорії інвестицій

Школа Визначення Передумови 
виникнення

Результати 
реалізації

Класична 
школа

Капітал визначений як знаряддя й засоби 
виробництва, які повинні бути використані 
у виробництві; джерело інвестицій – 
заощадження; визначено взаємозв’язок між 
заощадженнями та інвестиціями.

Буржуазна 
революція в 
країнах Західної 
Європи.

Розвиток 
мануфактури та 
аграрної сфери.

Школа 
меркантилістів

Зростання добробуту країни можливе лише 
шляхом реалізації товарів на зовнішньому 
ринку та досягнення позитивного 
торговельного балансу; залучення 
інвестицій в експортно орієнтоване 
виробництво.

Великі географічні 
відкриття.

Неефективний 
розподіл праці 
та капіталу, що 
надалі привело до 
кризових явищ.

Школа 
фізіократів

Капітал – це фундамент для здійснення 
виробництва, тобто фактор виробництва; 
капітал поділяється на довготривалий та 
короткотривалий (основний та оборотний).

Руйнівні війни в 
Європі.

Аграрна 
революція.

Марксизм

Визначення капіталу як функції від прибутку; 
розроблена модель інвестиційної діяльності 
з урахуванням інноваційної діяльності, тобто 
інновації є мотивуючою силою інвестиційної 
діяльності.

Класове 
протистояння 
пролетаріату та 
буржуазії.

Соціальна 
революція.

Некласична 
школа

Вивчення співвідношення ціни на інвестиції 
та ефекту від їх здійснення; розмежування 
інвестицій на короткострокові, 
середньострокові та довгострокові; 
вивчення залежності процентної ставки та 
рівня заощаджень.

Збільшення 
протистоянь 
найманих 
працівників 
та власників 
монополій.

Перебудова 
економічних 
систем провідних 
країн Європи.

Кейнсіанський 
напрям

Інвестиції – це приріст вартості майна; 
величина акумульованого доходу. 
Розроблено метод кількісного аналізу 
економічної та інвестиційної діяльності.

Криза 1930-х років 
у країнахЗахідної 
Європи та США 
(Велика депресія).

Вихід з глибокої 
кризи країн 
Європи; зростання 
продуктивності 
праці.

Джерело: систематизовано автором на підставі джерел [1; 7–9; 11]
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з найважливіших суспільних проблем, чому 
економісти та політики приділяють найпиль-
нішу увагу.

Проаналізуємо визначення інвестицій в роз-
різі таких підходів (табл. 1).

На думку окремих як вітчизняних, так і зару-
біжних учених та економістів-практиків, існує ще 
одна досить важлива форма інвестицій, така як 
фінансові права, які базуються на взаємозв’язку 
інвестиційної діяльності суб’єктів інвестування 
та державних інститутів, які регулюють її умови. 
Ця форма реалізується шляхом надання дер-
жавою в особі деяких інститутів центральних 
або місцевих органів влади суб’єктам госпо-
дарювання податкових пільг, тобто реального 
інвестування коштів держави в розвиток під-
приємницьких структур [6, с. 46–47]. При цьому 
треба досить виважено побудувати інвести-
ційну політику, яка б включала «визначення 
мети інвестора та обсяги інвестованих коштів, 
оскільки для національних інвестиційних стра-
тегій існує прямий зв’язок між ризиком і дохід-
ністю» [10, с. 10].

Отже, різні трактування сутності інвестицій 
науковцями свідчать про відсутність їх єдиного 
визначення та різні наукові інтереси й висновки 
проведених досліджень, проте розуміння інвес-

тицій в широкому значенні полягає у викорис-
танні матеріальних та нематеріальних активів 
для збільшення прибутку в майбутніх періодах. 
В багатьох наукових працях [5] інвестиції роз-
глядаються за ресурсного підходу, за якого їх 
складовими елементами є матеріальні ресурси. 
Виробничий підхід [11, с. 3] дає змогу розгля-
дати інвестиції як процес створення нового 
капіталу та взаємопов’язує засоби виробництва 
з людським капіталом. Окремі автори виділя-
ють витратний підхід [5, с. 7–8], який дає змогу 
більш повно розкрити сутність інвестицій та роз-
глянути їх у взаємозв’язку з витратами підпри-
ємства. Проте сама сутність інвестицій свідчить 
про їх спорідненість з фінансовими ресурсами 
та доцільність виділення окремого фінансового 
підходу, який пов’язує дослідження інвестицій 
з рухом фінансових платежів, що виникають з 
моменту формування інвестицій та відбува-
ються протягом терміну їх окупності [12].

Проаналізувавши еволюцію розвитку нау-
кових знань про інвестиції, можемо виділити 
чотири етапи формування наукових знань 
про сутність та значення категорії «інвестиції» 
(рис. 1).

У господарській практиці, що пов’язана з 
інвестиційним процесом суб’єктів підприємни-

Рис. 1. Генезис поняття інвестиції
Джерело: систематизовано автором на підставі джерел [4; 6; 10]

 

1 етап 
Від перших торговельних відносин і до великих 
географічних відкриттів. На даному етапі поняття 
«інвестиції» не було введено в наукових обіг. Поняття 
ототожнювалося з основною частиною позики.  

2 етап 

ХVII –XIX ст. 

Спочатку ототожнення категорії  «інвестиції» з грошима 
і багатством, які можна примножити за допомогою 
здійснення торгівлі, у подальшому ототожнення з 
капіталом, який необхідно направляти в виробництв, 
зорієнтовано на експорт (школа меркантилістів та 
фізіократів) 

 

3 етап 

XIX – друга 
половина  XX ст. 

Формування комплексної теорії інвестицій, з’являється 
розуміння процесу інвестування, розроблена комплексна 
модель функціонування ринку капіталів: визначено 
фактори, що впливають на процес заощаджень і процес 
здійснення інвестицій. Обґрунтування взаємозв’язку 
категорій «заощаджень», «відсоток», «інвестицій» 
(класична та неокласична школа). 

 

4 етап 

друга половина  
XX ст.- по тепер 

На цьому етапі розвитку теоретичних уявлень про 
інвестиції відбувається збагачення методологій аналізу 
інвестиційного процесу, ефективності здійснення 
капіталовкладень і визначення ефекту від інвестицій на 
вирішення соціальних, політичних і ряду інших проблем. 
Вивчення взаємозв’язку інвестиційної діяльності та 
циклічного розвитку економіки 
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 Рис. 2. Класифікація інвестицій
Джерело: систематизовано автором на підставі джерел [4; 6; 9; 10; 12]

 
 

Класифікація інвестицій 

характеризуються високим ступенем ризику, високою прибутковістю і 
низькою ліквідністю; 

здійснюються в момент придбання чи заснування підприємства 

За об’єктами 
вкладання 

коштів (майна) 

вкладення коштів у матеріальні, нематеріальні активи та інновації 

За характером 
участі в 

управлінні 
підприємством 

За термінами 
інвестування 

вкладення засобів на період до одного року 

 
За формою 

власності на 
інвестиційні 

ресурси 

здійснюються центральними чи місцевими органами державної влади за 
рахунок коштів бюджету, а також державними підприємствами за рахунок 
власних чи запозичених джерел фінансування 

За 
джерелами 
фінансуван-

ня 

інвестиції формуються за рахунок фінансових ресурсів підприємця-інвестора 

За регіональною 
ознакою 

(по відношенню
 до підприємства-

інвестора) 
 

вкладення коштів чи майна в об’єкт інвестування на території країни 

 
За рівнем 

прибутковості 

По відношенню 
до об’єкта 

інвестування 

вкладення капіталу в активи самого інвестора 

інвестування до статутного капіталу юридичної особи в обмін на 
корпоративні права, емітовані такою юридичною особою 

характеризуються помірним ступенем ризику при достатній 
прибутковості і ліквідності вкладень; 

вкладення пониженого ризику, які характеризуються надійністю і 
ліквідністю. 

Агресивні  

Помірні 

Консервативні 

вкладення коштів у фінансові активи (переважно цінні папери) 

Реальні 

Фінансові 

 
За рівнем 

інвестиційного 
ризику 

 

Внутрішні 

Зовнішні вкладення капіталу в реальні активи інших господарюючих суб’єктів 
чи фінансові інструменти інших емітентів. 

Прямі 

Портфельні придбання фінансових активів різних емітентів. 

Короткострокові 

Середньострокові 

Довгострокові на період більше 3 років 

від 1 до 3 років 
 

об’єднують нетто-інвестиції і реінвестиції 

Початкові (нетто-інвестиції) 
 
 
В залежності від 
спрямованості дій 
 

Екстенсивні спрямовуються на розширення виробничого потенціалу 

Реінвестиції вкладення вивільнених інвестиційних засобів в придбання чи 
виготовлення нових засобів виробництва 

Брутто-інвестиції 

Внутрішні 

вкладення коштів чи майна в об’єкт інвестування за межами країни. Зовнішні 

Приватні (недержавні) 

Державні 

вкладення засобів фізичними особами або юридичними особами 
недержавної форми власності 

це інвестиції міжнародних та іноземних організацій, фірм і громадян. Іноземні 

Власні  

1)Високоприбуткові -передбачають вкладення капіталу в інвестиційні проекти, очікуваний рівень 
прибутковості за якими перевищує середню норму прибутку на інвестиційному ринку; 
2) Середньоприбуткові - передбачають вкладення капіталу в інвестиційні проекти, очікуваний 
рівень прибутковості за якими відповідає середній нормі прибутку на інвестиційному ринку; 
3) Низькоприбуткові – передбачають вкладення капіталу в інвестиційні проекти, очікуваний 
рівень прибутковості за якими нижчий середньої норми прибутку на інвестиційному ринку; 
4)Неприбуткові – передбачають вкладення капіталу в інвестиційні проекти, за якими 
інвестор не очікує отримувати прибуток 

дані джерела фінансування інвестицій формують переважно за рахунок позичкових 
коштів, головна роль серед яких належить довготерміновим кредитам банків Позикові 

залучені джерела фінансування інвестицій насамперед формуються за рахунок 
акціонерного капіталу шляхом емісії власних акцій, облігацій та інших ЦП 

Залучені 
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цтва, застосовується майже сто термінів, які 
характеризують різні види інвестицій, тому для 
забезпечення ефективного й цілеспрямованого 
управління інвестиціями та регулювання інвес-
тиційної діяльності систематизуємо та здійснімо 
класифікацію інвестицій за основними озна-
ками, зокрема об’єктами вкладення та формами 
власності капіталу, періодом здійснення, рівнем 
інвестиційного ризику, джерелами та спрямова-
ністю капіталу тощо (рис. 2).

Окрім основних класифікаційних ознак інвес-
тицій, які обґрунтовані в працях науковців, ми 
пропонуємо виділити в окрему класифікаційну 
групу інвестиції за характером протистояння 
кризовим явищам, які є, на нашу думку, вкрай 
важливими для вітчизняних підприємств прак-
тично в усіх галузях народного господарства, що 
тривалий період часу функціонують під впливом 
затяжної економічної кризи та періодично повто-
рюваної гіперінфляції. Отже, за результатами 
систематизації визначень інвестицій та їх кла-
сифікації виділимо основні характерні ознаки 
інвестицій (рис. 3).

Зауважимо, що основні характерні ознаки 
трактування сутності інвестицій взаємопов’язані, 
мають комплексний характер, що підтвер-
джує їх значимість для забезпечення ефектив-
ності інвестиційної діяльності господарюючого 
суб’єкта.

Економічна сутність інвестицій проявля-
ється у змістовних ознаках результативності їх 

впливу на діяльність підприємства, що набу-
ває подальшого розвитку у визначенні багатьох 
взаємопов’язаних категорій. Так, здійснення 
інвестицій відображає термін «інвестування», 
під яким доцільно розуміти вкладення капіталу 
задля його зростання в майбутньому [11].

Про це також говорить французький еконо-
міст П. Массе: «інвестування – це акт обміну 
задоволення сьогоднішньої потреби на очіку-
ване задоволення у майбутньому за допомогою 
інвестиційних благ» [1, с. 5].

П.Л. Віленським спрощено поняття інвесту-
вання з позицій фінансового підходу, запропо-
новано під інвестуванням розуміти вкладення 
грошових коштів як інвестицій задля отримання 
доходу в майбутньому [6, с. 23]. Отже, як в 
широкому, так і в спрощеному розумінні інвесту-
вання – це здійснення інвестицій згідно з цілями, 
визначеними інвестором. Оскільки інвестиції 
відбуваються у вигляді довгострокового вкла-
дення капіталу інвестором в різні об’єкти біз-
несу (фірми), а також в різні галузі, можна 
говорити про інвестиції як про основоположні 
елементи попиту та пропозиції на інвестицій-
ному ринку. Пропозиція інвестиційного капіталу 
здійснюється з боку інвесторів, які виступають 
при цьому в ролі продавців, а попит на інвес-
тиції – з боку суб’єктів інвестиційної діяльності, 
які виступають в ролі покупців [13, с. 43]. Інвес-
тиційний попит характеризує справжню потребу 
господарських суб’єктів в інвестуванні та є 

Рис. 3. Основні характерні ознаки інвестицій [13]

Потенційна здатність забезпечувати економічне зростання та розвиток 
суб’єкта господарювання навіть за умов кризи 

Наявність ризику вкладення капіталу, оскільки досягнення кінцевих результатів 
інвестування має ймовірнісний характер 

Взаємозв’язок інвестицій із активами, прибутком і соціальними, екологічними 
та іншими позитивними результатами 

Цільове спрямування вкладення капіталу 

Формування у вигляді різних ресурсів, за рахунок різних джерел, які також 
мають відмінності у попиті, пропозиціях та ціні 

Здатність трансформуватись в різні види активів і економічні, соціальні та 
екологічні ефекти 

Потенційна здатність приносити прибуток як власнику інвестицій, так і 
власнику об’єкта інвестування 

Основні характерні ознаки інвестицій 
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інвестиційними ресурсами, які безпосередньо 
призначені для досягнення інвестиційних цілей 
[13, с. 43]. Інвестиційна пропозиція – це сукуп-
ність об’єктів інвестування в усіх його формах 
(основні й оборотні засоби, цінні папери, нау-
ково-технічна продукція, майнові та інтелекту-
альні права тощо).

Висновки. Виходячи з трактувань терміна 
«інвестиції» авторами різних наукових публіка-
цій та видань, можемо впевнено сказати, що це 
поняття трактується або майже однаково, або 
недостатньо повно й не завжди однозначно. 

Типовою рисою всіх формулювань зазначеного 
терміна є те, що під інвестиціями розуміють 
будь-яке вкладення коштів, навіть таке, яке не 
приводить до зростання капіталу й отримання 
прибутку.

Отже, на наш погляд, інвестиції – це сукуп-
ність майнових і фінансових ресурсів та інтелек-
туальних цінностей, які вкладаються у власне 
виробництво задля його реконструкції, модер-
нізації та запровадження новітніх технологій, а 
також в інші суб’єкти підприємництва та соці-
альної сфери задля отримання прибутку.
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