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За умов кризового стану економіки реальні інвестиції, сприяють стабіліза-
ції економіки, її пожвавленню та піднесенню, забезпечуючи використання но-
вих технологій. Збільшення реального капіталу суспільства підвищує виробни-
чий потенціал економіки. 

Метою даної роботи є формування заходів з підвищення ефективності 
управління реальним інвестуванням за умов кризового стану економіки. 

Реальні інвестиції, які у статистичному обліку та економічному аналізі на-
зивають ще капіталоутворювальними, включають такі елементи: інвестиції в 
основний капітал, витрати на капітальний ремонт, інвестиції на придбання зе-
мельних ділянок і об’єктів природокористування, інвестиції в нематеріальні ак-
тиви (патенти, ліцензії, програмні продукти, науково-дослідні та дослідно-
конструкторські розробки), інвестиції на поповнення запасів матеріально-
технічних ресурсів.  

Аналіз стану вітчизняної економіки показав, що протягом 1990-1999 років 
спостерігалось значне зниження темпів оновлення основних виробничих фон-
дів, зокрема їх активної частини, а рівень фізичного зносу перевищив критич-
ний. Таким чином, для того, щоб досягти рівня річного обсягу інвестицій в ос-
новний капітал 1990 року, необхідно не менше 10 років, а обсяги інвестицій 
мали бути, як мінімум, вдвічі більшими.  З 2000 року ці показники стабілізува-
лись та відбулось покращення практично в усіх галузях господарства.  

За офіційними даними Міністерства статистики України інвестиції в осно-
вний капітал у 2005 році склали 1693 млн. гривень, у 2006 – 2494 млн. гривень, 
у 2007 – 4136 млн. грн.  

За січень-вересень 2008 року капітальні інвестиції становили 3504781 тис. 
гривень, з яких: інвестиції в основний капітал –  3133054 тис. гривень,  витрати 
на інші необоротні активи – 38970 тис. гривень, інвестиції в нематеріальні ак-
тиви – 30906 тис. гривень.  

Інвестиції у виробництво, нові технології допомагають вижити в жорсткій 
конкурентній боротьбі (як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринку), да-
ють змогу більш гнучко регулювати ціни на продукцію.  

За умов кризи підприємству необхідно вдосконалювати програму плану-
вання реальних інвестицій за рахунок амортизаційних відрахувань. Дана про-
грама має бути інтегрованою у стратегічний план розвитку самого підприємст-
ва, оскільки реальні інвестиції є найефективнішим інструментом забезпечення 
високих темпів розвитку підприємств.  


