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ВСТУП
У сучасних умовах господарювання, які характери-

зуються мінливістю та невизначеністю, однією із ак-
туальних проблем є забезпечення конкурентостійкості
національної економіки. Практика господарювання
свідчить, що це можливо лише завдяки наявності інвес-
тиційних ресурсів, які сприяють розширенню внутріш-
нього ринку, створюють базис для стійкого економіч-
ного та соціального розвитку національної економіки.

Інвестиції забезпечують умови становлення та фун-
кціонування ринкової економіки, структурні зрушення
в народному господарстві. Вони є основою технічного
прогресу, запорукою підвищення ефективності фінан-
сово-господарської діяльності суб'єктів господарюван-
ня на мікро- та макрорівнях.

Дослідження проблем інвестиційної діяльності су-
б'єктів господарювання завжди знаходилося в центрі
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уваги як фінансово-економічної науки, так і практики. Це
пояснюється тим, що інвестиціям належать значне місце
та роль у здійсненні фінансово-господарської діяльності
суб'єктів господарювання, оскільки вони визначають про-
цес їх економічного та соціального розвитку.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
I ПУБЛІКАЦІЙ

У науковій літературі достатньо глибоко вивчені
проблеми інвестування, досліджені їх економічна при-
рода, місце і роль у ринковій економіці, розроблені ме-
тоди управління та аналізу інвестиційних проектів. Ба-
гато питань щодо формування інвестиційної стратегії
підприємства висвітлено в роботах відомих авторів та-
ких, як Беренс С.В., Бланк І.О., Грачова К.А., Козачен-
ко Г.В., Ляхович Л.А., Майорова Т.В., Хрущ Н.А. та
інших.
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ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Сьогодні від ефективності інвестиційної діяльності

залежать стан виробництва, положення і технічний
рівень основних засобів, можливості структурної пере-
будови економіки, вирішення соціальних і економічних
питань. Інвестиції є основою для розвитку підприємств,
окремих галузей та економіки в цілому [2]. Формуван-
ня інвестиційної діяльності підприємства з урахуванням
перспектив розвитку представляє собою процес фор-
мування інвестиційної стратегії.

МЕТА І ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою роботи є дослідження проблемних питань

щодо формування інвестиційної стратегії підприємства.
Для досягнення мети було поставлено такі завдан-

ня: визначити поняття "інвестиційна стратегія підприє-
мства"; з'ясувати ознаки та види інвестиційної стратегії
підприємства; визначити фактори, які впливають на її
вибір; з'ясувати етапи формування інвестиційної стра-
тегії.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
На сьогоднішній день фінансові менеджери вітчиз-

няних підприємств стикаються із необхідністю прийма-
ти управлінські рішення, зокрема щодо інвестицій, в
умовах високого ступеня невизначеності наслідків цих
рішень. Процес прийняття інвестиційних рішень грун-
тується на принципах стратегічного інвестиційного пла-
нування, яке повинне забезпечити узгодження довго-

строкових цілей підприємства з необхідними для їх до-
сягнення ресурсами.

Найважливішим інструментом розробки і реалізації
управлінських рішень щодо інвестиційної діяльності
підприємства є інвестиційна стратегія.

Дослідження підходів різних науковців щодо виз-
начення поняття "інвестиційна стратегія" (табл. 1) доз-
волило зробити висновок, що більшість учених розуміє
інвестиційну стратегію як систему довгострокових цілей
інвестиційної діяльності підприємства та шляхів (за-
собів) їх досягнення.

Водночас, низка науковців ототожнюють поняття
"стратегічне планування інвестиційної діяльності" та
"інвестиційна стратегія". Так, на думку авторів роботи
[10], стратегічне планування інвестиційної діяльності є
однією з найважливіших складових стратегічного управ-
ління підприємством і полягає в розробці системи за-
ходів, взаємоузгоджених за часом, ресурсами і вико-
навцями, спрямованих на отримання прибутків через
вкладення капіталу у найбільш перспективні з погляду
кон'юнктури ринку напрямки діяльності підприємства.

Узагальнюючи підходи вчених щодо визначення
поняття "інвестиційна стратегія підприємства" [10; 3; 5;
7; 11; 8; 2; 5], можна зробити висновок, що інвестиційна
стратегія підприємства — це системне поняття, яке по-
вністю відображає особливості інвестиційної діяльності,
та спрямоване на її розвиток як у короткостроковій, так
і довгостроковій перспективах. Розроблення дієвої інве-
стиційної стратегії має велике значення для ефективно-

Таблиця 1. Сутність поняття "інвестиційна стратегія підприємства"

№ Автор Визначення поняття 

1 
Федоренко В.Г. 

[10, с. 18] 

Інвестиційна стратегія – система обраних довгострокових цілей і засобів їх 

досягнення, що реалізуються в інвестиційній діяльності підприємства 

2 

Бланк І.О. 

[3, с. 107], 

Козаченко Г.В. 
[5, с. 244] 

Інвестиційна стратегія – система довгострокових цілей інвестиційної діяльності 
підприємства, які визначені загальними завданнями його розвитку та 

інвестиційною ідеологією, а також вибір найбільш ефективних шляхів їх 
досягнення 

3 

Майорова Т.В. 
[7, с. 22], 

Хрущ Н.А. 

[11, с. 34] 

Інвестиційна стратегія – це процес формування системи довгострокових цілей 
інвестиційної діяльності та вибір найбільш ефективних шляхів їх досягнення на 

базі прогнозування умов здійснення цієї діяльності, кон’юнктури інвестиційного 

ринку як у цілому, так і на окремих його сегментах 

4 
Мешко Н.П.  

[8] 

Інвестиційна стратегія полягає у формуванні системи довготермінових завдань 

інвестиційної діяльності підприємства і забезпеченні вибору найефективніших 

шляхів їх досягнення 

5 
Череп А.В. 

[2, с. 13] 

Інвестиційна стратегія – система довгострокових цілей інвестиційної діяльності і 
набір найбільш ефективних шляхів їх досягнення 

6 

Козаченко Г.В. 

 та ін. 

[5, с. 244] 

Інвестиційна стратегія – система довгострокових цілей інвестиційної діяльності 
підприємства, що визначається довгостроковими завданнями його розвитку й 

інвестиційною ідеологією, а також передбачає вибір найбільш ефективних 

шляхів досягнення поставлених цілей 

Таблиця 2. Основні ознаки інвестиційної стратегії підприємства

Ознака Характеристика Автор 

Сутність 
Інвестиційна стратегія – це комплекс рішень, планів і заходів, 

пов'язаних із ефективним управлінням інвестиційними потоками 
Беренс С.В. [2] 

Призна-

чення 

Підтримка корпоративної, ділової й функціональних стратегій 

підприємства при управлінні матеріальними, супутніми 

інформаційними й фінансовим потоками, в тому числі 
інвестиційними 

Майорова Т.В. [7] 

Головне 
завдання 

Формування зв'язку між стратегіями ділового й функціонального 
рівня для ефективного у правління матеріальними, інформаційними 

й фінансовими потоками 

Козаченко Г.В.  
та інші [5] 

Об'єкт Інвестиційний потік Череп А.В. [1] 

Складові 
1. Стратегія реального інвестування; 
2. Стратегія фінансового інвестування; 

3. Стратегія інноваційного інвестування 

Бланк І.О. [3] 

Спрямова-

ність 
Переміщення інвестиційного потоку з оптимальними витратами Федоренко В.Г. [10] 
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го розвитку підприємства. Достатньо
очевидно, що по відношенню до за-
гальної стратегії економічного розвит-
ку, інвестиційна стратегія має підпо-
рядкований характер і повинна обо-
в'язково погоджувати з нею свої цілі
та етапи реалізації [5]. Основні озна-
ки інвестиційної стратегії подані в таб-
лиці 2.

У роботах [13; 6; 4] зазначено, що
існує два види інвестиційних стратегій:

1. Активна інвестиційна стратегія
забезпечує зростання прибутковості
до середньогалузевого рівня вкла-
день та передбачає відбір і реалізацію
різних інноваційних проектів.

За такої стратегії інвестор оцінює
альтернативні інвестиційні проекти,
проводить їх техніко-економічне об-
грунтування, селекціонує їх, відбирає
найперспективніші й формує відпові-
дний інвестиційний портфель.

2. Пасивна інвестиційна стратегія
передбачає підтримку незмінного
рівня розвитку підприємства. Реалізу-
ючи цю стратегію, інвестор прагне зберегти вже досяг-
нутий ним рівень показників своєї господарської діяль-
ності за рахунок інвестицій.

Розробка інвестиційної стратегії є творчим проце-
сом, що включає постановку цілей інвестиційної діяль-
ності, визначення її пріоритетних напрямків і форм, оп-
тимізацію структури інвестиційних ресурсів і їхнього
розподілу, вироблення інвестиційної діяльності.

На вибір інвестиційної стратегії підприємства впли-
ває багато різних факторів внутрішнього та зовнішньо-
го середовища. Результати досліджень різних джерел
інформації [13; 6; 4] щодо цього питання наведено в
табл. 3.

Як видно, з таблиці 3 автори робіт [13; 6; 4] до клю-
чових факторів, які впливають на вибір інвестиційної
стратегії підприємства відносять:

— існуючу загальну стратегію розвитку підприєм-
ства та систему його цілей;

— стадію життєвого циклу підприємства;
— стан зовнішнього та внутрішнього ринків інвес-

тиційних ресурсів;
— рівень інвестиційних ризиків;
— інвестиційну привабливість підприємства як

об'єкта інвестування ресурсів.
Проведений аналіз літературних джерел [2, 5, 7, 11]

дозволив визначити основні загальноприйняті етапи
формування інвестиційної стратегії підприємства, до
яких належать:

— постановка стратегічних цілей інвестиційної
діяльності;

— аналіз поточного стану підприємства та його зов-
нішнього середовища;

— розробка найбільш ефективних шляхів реалізації
поставлених цілей (визначення напрямків інвестування
та джерел фінансування);

— установлення термінів реалізації певних етапів
інвестиційної стратегії;

— розробка системи організаційно-економічних за-
ходів для реалізації інвестиційної стратегії;

— контроль за виконанням поставлених завдань;
— оцінка результатів розробленої інвестиційної

стратегії;
— корегування інвестиційної стратегії з урахуван-

ням змін у стані підприємства та зовнішнього середови-
ща його діяльності.

Як зазначають автори робіт [4; 7; 13], оцінка роз-
робленої інвестиційної стратегії відбувається за таки-
ми критеріями:

— узгодженість інвестиційної стратегії з загальною
стратегією економічного розвитку підприємства;

— внутрішня збалансованість інвестиційної стра-
тегії, тобто узгодженість між собою окремих стратегіч-
них цілей і напрямів діяльності, а також послідовність
їх виконання;

— узгодженість інвестиційної стратегії із зовнішнім
середовищем — відповідність прогнозованим змінам
економічного розвитку і інвестиційного клімату країни
та кон'юнктурі інвестиційного ринку;

— реалізуємість інвестиційної стратегії з врахуван-
ням наявного ресурсного потенціалу — можливість
формування інвестиційних ресурсів за рахунок власних
джерел, кваліфікація персоналу та технічна озброєність
підприємства;

— прийнятність рівню ризику, пов'язаного із реалі-
зацією інвестиційної стратегії;

— результативність інвестиційної стратегії.

ВИСНОВКИ
Формування інвестиційної стратегії дозволяє забез-

печити безперервний та безперебійний процес транс-
формації інвестиційних ресурсів у матеріальні блага,
готову продукцію, грошові кошти; ефективне викорис-
тання власних та позикових інвестиційних ресурсів;
фінансову стійкість та фінансову надійність підприєм-

Таблиця 3. Основні фактори, які впливають на формування
інвестиційної стратегії підприємства

№ Фактор 

Автор 

Шаріпова О.С. 
[13] 

Ляхович Л.А. 
[6] 

Грачова К.А 
[4] 

1 

Загальна стратегія розвитку 

підприємства та система його 

цілей 

+ + + 

2 
Фінансовий стан 

підприємства 
+ - + 

3 

Рівень технічного та 

організаційного потенціалу 

підприємства 

+ - + 

4 

Напрямки інвестиційної 
діяльності та джерела 

фінансування 

- + - 

5 Розмір інвестицій - + - 

6 Ступінь ризику + + + 

7 Стан розвитку галузі - - + 

8 
Інтереси вищого керівництва 

підприємства 
- - + 

9 
Кваліфікація співробітників 

підприємства 
- - + 

10 
Зобов’язання підприємства 

за попередніми стратегіями 
- - + 

11 
Ступінь залежності від 

зовнішнього середовища 
+ + + 

12 Фактор часу - - + 
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ства в довгостроковому та короткостроковому періо-
дах. По-друге, розроблення та впровадження інвести-
ційної стратегії в практичну діяльність підприємства доз-
волить забезпечити реалізацію цілей, які спрямовані на
розвиток підприємства в економічній та соціальній сфе-
рах. Зазначимо, що це стосується не тільки підприєм-
ства в цілому, а і його структурних підрозділів. По-третє,
інвестиційна стратегія дозволяє визначити інвестиційні
можливості підприємства; забезпечити швидку їх реа-
лізацію. Окрім того, інвестиційна стратегія дозволяє пе-
редбачити вплив факторів внутрішнього та зовнішньо-
го середовищ на фінансово-господарську діяльність
підприємства, та розробити певні заходи щодо міні-
мізації їх негативного впливу.

ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Очікування другої хвилі фінансово-економічної кри-
зи змушує підприємства розроблювати такі інвестиційні
стратегії, які дають змогу скоротити термін їх реалізації.
Це дозволяє реалізовувати інвестиційні проекти поетап-
но, скорочуючи необхідну суму інвестицій та призводить
до мінімізації фінансових ризиків. З іншого боку, це вка-
зує на необхідність розробки відповідного механізму
формування інвестиційної стратегії підприємства в умо-
вах невизначеності, що і є предметом подальшого дос-
лідження автора цієї роботи.
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