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Статтю присвячено визначенню ключових 
засад управління інвестиційною діяльністю 
підприємства. Встановлено, що умови кон-
курентної боротьби між вітчизняними під-
приємствами ставлять особливий наголос 
на проблеми, пов’язані із забезпеченням 
розвитку потенціалу. З’ясовано, що інвес-
тиційна діяльність є одним із ключових засо-
бів забезпечення такого розвитку, оскільки 
спрямована на формування відповідних 
фінансових ресурсів для програм розвитку 
підприємства. Запропоновано під управ-
лінням інвестиційною діяльністю розуміти 
комплекс заходів стратегічного та тактич-
ного характеру, спрямованих на досягнення 
цілей розвитку потенціалу підприємства в 
інвестиційній сфері. Розглянуто механізм 
управління інвестиційною діяльністю, осно-
вними складовими частинами якого є мета, 
завдання, принципи, функції та інструменти 
управління. Досліджено порядок формування 
інвестиційної стратегії підприємства та 
основні напрями інвестиційної діяльності.
Ключові слова: інвестиції, інвестиційна 
діяльність, управління, механізм управління, 
інвестиційна стратегія, напрями інвести-
ційної діяльності.

Статья посвящена определению ключевых 
основ управления инвестиционной деятель-

ностью предприятия. Установлено, что 
условия конкурентной борьбы между отече-
ственными предприятиями ставят особый 
акцент на проблемы, связанные с обеспе-
чением развития потенциала. Определено, 
что инвестиционная деятельность явля-
ется одним из ключевых средств обеспе-
чения такого развития, поскольку направ-
лена на формирование соответствующих 
финансовых ресурсов для программ разви-
тия предприятия. Предложено под управ-
лением инвестиционной деятельностью 
понимать комплекс мероприятий стра-
тегического и тактического характера, 
направленных на достижение целей разви-
тия потенциала предприятия в инвестици-
онной сфере. Рассмотрен механизм управ-
ления инвестиционной деятельностью, 
основными составляющими которого явля-
ются цель, задания, принципы, функции и 
инструменты управления. Исследован поря-
док формирования инвестиционной стра-
тегии предприятия и основные направле-
ния инвестиционной деятельности.
Ключевые слова: инвестиции, инве-
стиционная деятельность, управление, 
механизм управления, инвестиционная 
стратегия, направления инвестиционной 
деятельности.

The article is devoted to the definition of key principles of the enterprise’s investment activity management. It has been established that the conditions of 
competition between domestic enterprises place a special emphasis on problems related to the provision of potential development. It has been revealed 
that investment activity is one of the key means of ensuring such development, since it is aimed at formation of the appropriate financial resources for 
enterprise development programs. It has been proposed to understand investment activity management as a complex of strategic and tactical measures 
aimed at achieving the goals of the enterprise’s potential development in the investment sphere. It has been established that investment management has 
its own peculiarities: timing of incoming and outcoming cash flows; complex character; high qualification requirements for investment managers; the need to 
take risks into account in the process of investment decisions substantiation. The mechanism of investment activity management has been considered. The 
main components of the mechanism are: purpose, tasks, principles, functions and management tools. The purpose of investment activity management is 
to maximize the welfare of the enterprise owners. The purpose of management is realized through a set of tasks, the practical implementation of which are 
the functions. Functions of investment activity management are divided into general and specific. General functions are the same as those of management: 
planning, organization, motivation and control of investment activity. Specific functions include external environment analysis, development of the invest-
ment strategy, formation of the investment portfolio, planning, organization and control of investment programs and projects. The main investment activity 
management tools, which include tools of assessment of money value in time; tools for taking into account inflation factor; tools for taking into account risk 
factor; tools for taking into account liquidity factor, have been defined. The sequence of investment activity management stages has been determined. The 
stages of enterprise’s investment strategy formation and main directions of investment activity have been explored.
Key words: investments, investment activity, management, mechanism of management, investment strategy, directions of investment activity.

УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ЯК ЗАСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
РОЗВИТКУ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
INVESTMENT ACTIVITY MANAGEMENT AS A MEANS OF PROVIDING 
ENTERPRISE’S POTENTIAL DEVELOPMENT 

Постановка проблеми. Загострення кон-
курентної боротьби на вітчизняному ринку, що 
зумовлене як глобалізаційними процесами 
(наслідком яких є зростання відкритості ринків, 
розширення імпорту товарів тощо), так і знижен-
ням платоспроможного попиту, визначає важли-
вість завдань, пов’язаних із забезпеченням стій-
кості та конкурентоспроможності підприємства. 
Одним із ключових таких завдань при цьому 
виступає розвиток потенціалу підприємства як 
комплексної характеристики його поточних і пер-
спективних можливостей до задоволення суспіль-
них та корпоративних інтересів шляхом виробни-
цтва продукції, виконання робіт, надання послуг. 
Забезпечення розвитку потенціалу підприємства 

є складним процесом, що вимагає відповідного 
ресурсного забезпечення, насамперед фінансо-
вого, адже фінансові ресурси формують базис для 
залучення всіх інших видів ресурсів. Інвестиційна 
діяльність виступає засобом формування, розпо-
ділу та використання фінансових ресурсів, спря-
мованих на розвиток потенціалу підприємства. 
Завдяки управлінню інвестиційною діяльністю під-
приємство спроможне забезпечити відтворення 
свого потенціалу, що визначає важливість пошуку 
дієвих методів, принципів та інструментів інвести-
ційного менеджменту. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Важлива роль інвестиційної діяльності у забез-
печенні стійкості та розвитку потенціалу під-
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приємства визначає вагому кількість наукових 
досліджень у визначеній сфері. Зокрема, основи 
управління інвестиційною діяльністю знайшли 
своє відображення у роботах таких науковців, як 
І. Бланк, І. Верхоляд, М. Войнаренко, М. Дени-
сенко, О. Кузьмін, О. Мельник, А. Пересада, 
О. Ситник, О. Феєр та ін. Відмічаючи вагомий 
науковий внесок вищезазначених та інших дослід-
ників у формування теорії інвестиційного менедж-
менту, маємо зауважити, що складність дослі-
джуваної проблематики визначає дискусійність 
окремих питань та положень, пов’язаних із забез-
печенням ефективного управління інвестиційною 
діяльністю, що зумовлює актуальність подальших 
досліджень у визначеній царині.

Постановка завдання. Метою статті є уза-
гальнення та подальший розвиток теоретичних 
засад управління інвестиційною діяльністю під-
приємства з метою забезпечення розвитку його 
потенціалу.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Умови конкурентної боротьби, що визначають 
функціонування вітчизняних підприємств, зумов-
люють необхідність постійного розвитку потен-
ціалу суб’єктів господарювання для збереження 
існуючих ринкових позицій та здобуття нових 
конкурентних переваг. Як започаткування підпри-
ємства, так і подальший розвиток його потенціалу 
визначають необхідність формування відповідних 
фінансових ресурсів, основним засобом генеру-
вання яких виступає інвестиційна діяльність.

Відповідно до Закону України «Про інвести-
ційну діяльність», інвестиційною діяльністю є 
сукупність практичних дій громадян, юридичних 
осіб і держави щодо реалізації інвестицій. Інвес-
тиції – це всі види майнових та інтелектуальних 
цінностей, що вкладаються в об’єкти підприєм-
ницької та інших видів діяльності, в результаті якої 
створюється прибуток (дохід) та / або досягається 
соціальний та екологічний ефект [3]. 

Таким чином, у широкому розумінні інвестиції 
являють собою сукупність майнових та інтелекту-
альних цінностей, які вкладаються в об’єкти потен-
ціалу підприємства з метою одержання економіч-
ного та / або соціального ефекту у майбутньому. 

Управління інвестиційною діяльністю підпри-
ємства (або інвестиційний менеджмент) є одним 
із ключових функціональних напрямів управління 
загалом, що зумовлено роллю інвестиційної діяль-
ності у забезпеченні функціонування суб’єктів гос-
подарювання. Так, в умовах ринкової економіки 
інвестиційна діяльність забезпечує:

– ресурси для простого та розширення відтво-
рення потенціалу підприємства;

– формування коштів для започаткування під-
приємства;

– засоби для досягнення стратегічних та так-
тичних цілей розвитку підприємства;

– підґрунтя для інноваційного, технологічного, 
соціального, екологічного тощо розвитку потенці-
алу підприємства.

Зазначене зумовлює важливість завдань, 
пов’язаних із забезпеченням ефективного управ-
ління інвестиційною діяльністю.

Управління інвестиційною діяльністю, на нашу 
думку, доцільно визначити як комплекс заходів 
стратегічного та тактичного характеру, спрямова-
них на досягнення цілей розвитку потенціалу під-
приємства у інвестиційній сфері. Як і будь-якому 
іншому специфічному функціональному напряму 
управління, інвестиційному менеджменту прита-
манні свої особливості:

1. Розмежованість у часі вхідних та вихідних 
грошових потоків. Зазвичай інвестиційна діяль-
ність має відносно масштабний характер та реалі-
зується у формі проектів. Таким чином, імплемен-
тація проекту найчастіше передбачає вкладення 
коштів (інвестиційні витрати) на початку його реа-
лізації, тоді як інвестиційні доходи генеруються 
протягом певного наступного періоду. Зазначена 
особливість істотно впливає на прийняття управ-
лінських рішень у сфері інвестування та зумовлює 
доцільність застосування положень теорії вартості 
грошей у часі.

2. Комплексний характер. Реалізація інвести-
ційних проектів досить часто охоплює й інші функ-
ціональні сфери управління діяльністю підприєм-
ства, зокрема, виробничий, кадровий, фінансовий, 
технологічний менеджмент тощо.

3. Високі кваліфікаційні вимоги до інвести-
ційних менеджерів. Складність обґрунтування 
та прийняття рішень у сфері вкладання коштів у 
інвестиційні проекти, специфіка методів оцінки 
ефективності інвестиційної діяльності, комплек-
сний вплив інвестиційної діяльності на всі пара-
метри підприємства ставлять відповідні кваліфіка-
ційні вимоги до управлінців у сфері інвестування. 

4. Необхідність врахування ризику у процесі 
обґрунтування інвестиційних рішень. Зрозуміло, 
що будь-який напрям підприємницької діяльності 
тією чи іншою мірою пов’язаний з ризиком, проте 
управління інвестиційною діяльністю характеризу-
ється вищим рівнем ризиковості через тривалість 
реалізації та складність прогнозування грошо-
вих потоків у майбутніх часових періодах. Таким 
чином, врахування ризиків в управлінні інвестицій-
ною діяльністю є запорукою підвищення ефектив-
ності відповідного процесу.

Управління інвестиційною діяльністю здійсню-
ється через відповідний механізм (рис. 1), скла-
довими елементами якого, на нашу думку, є мета, 
завдання, принципи, функції та інструменти.

Метою управління інвестиційною діяльністю є 
максимізація добробуту власників підприємства, 
що зазвичай реалізується через максимізацію 
ринкової вартості суб’єкта господарювання.
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Відповідна мета передбачає вирішення завдань 
управління інвестиційною діяльністю. 

До ключових завдань управління інвестицій-
ною діяльністю варто віднести:

– визначення потреби у інвестиційних ресурсах 
на основі планів розвитку потенціалу підприємства;

– координація інвестиційних потреб та внутріш-
ніх наявних можливостей підприємства;

– підбір та використання дієвих інструментів 
управління;

– забезпечення максимального інвестиційного 
доходу за заданого рівня інвестиційного ризику;

– забезпечення мінімізації інвестиційних ризи-
ків за заданого рівня інвестиційного доходу;

– забезпечення ліквідності інвестиційного порт-
феля підприємства;

– забезпечення оптимального/цільового рівня 
фінансової стійкості підприємства у процесі залу-
чення інвестиційних ресурсів [5, с. 144];

– пошук та залучення оптимальних з точки зору 
співвідношення ціна/ризик джерел фінансування.

Практичне втілення завдань управління інвес-
тиційною діяльністю реалізується через функції 
управління. Функції інвестиційного менеджменту 
доцільно розглядати у контексті двох груп: загаль-
них та специфічних. Загальні функції відповідають 
функціям управління в цілому та включають:

– планування інвестиційної діяльності – орієн-
товане на визначення основних цілей та напря-
мів інвестиційної діяльності, потенційних джерел 
інвестиційних ресурсів;

– організація інвестиційної діяльності – розподіл 
повноважень та обов’язків між учасниками інвести-
ційного процесу, формування організаційної струк-
тури управління інвестиційною діяльністю;

– мотивація інвестиційної діяльності – розро-
блення дієвих методів та засобів стимулювання 
працівників до досягнення цілей та планових 
показників інвестиційної діяльності;

– регулювання – розроблення коригуючих захо-
дів та їх імплементація у разі наявності відхилень 
фактичних показників інвестиційної діяльності від 
планових;

– контроль – створення систем моніторингу та 
аналізу інвестиційної діяльності, що базуються 
на відстежуванні процесів інвестування, а також 
порівнянні фактичних показників інвестиційної 
діяльності з плановими.

Специфічні ж функції управління інвестиційною 
діяльністю включають:

1. Дослідження зовнішнього середовища 
діяльності підприємства та прогнозування тен-
денцій зміни чинників впливу на його інвести-
ційну діяльність.

2. Розроблення інвестиційної стратегії та 
визначення пріоритетних напрямів інвестиційної 
діяльності.

3. Формування інвестиційного портфеля під-
приємства на основі заданих критеріїв прибутко-
вості, ліквідності, ризиковості.

4. Планування та управління реалізацією інвес-
тиційних програм та проектів.

5. Організація контролю та моніторингу інвес-
тиційних програм та проектів [4, с. 91–92].

Управління інвестиційною діяльністю, як і будь-
який інший управлінський процес, повинне здій-
снюватися відповідно до системи принципів. До 
ключових таких принципів, вважаємо, необхідно 
віднести:

– системний підхід та стратегічна орієнтація 
при визначенні інвестиційних цілей – передбачає 
врахування загальної стратегії розвитку потенці-
алу підприємства у процесі визначення інвести-
ційних цілей;

– врахування поточних можливостей підприєм-
ства у процесі управління;

– комплексність, системність та гнучкість у про-
цесі прийняття управлінських рішень;

– застосування контролінгу на усіх етапах 
інвестиційного процесу;

– об’єктивність застосування стимулів та санк-
цій у процесі управління [2].

Вважаємо, що наведений перелік принципів 
доцільно також розширити за рахунок:

– альтернативності – передбачає визначення та 
аналіз альтернативних шляхів досягнення постав-
лених цілей інвестиційної діяльності, а також вибір 
оптимального варіанту;

– соціальної відповідальності – орієнтований 
на врахування соціального та екологічного аспек-
тів під час прийняття управлінських рішень у інвес-
тиційному процесі.

Наступним компонентом механізму управління 
інвестиційною діяльністю є інструменти. На думку 
І.О. Бланка, інструментарій управління інвестицій-
ною діяльністю доцільно розглядати у контексті 
таких груп, як:

Рис. 1. Складники механізму управління 
інвестиційною діяльністю

Джерело: узагальнено автором на основі дослідження 
наукової літератури
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– інструментарій оцінки вартості грошей в часі;
– інструментарій врахування фактору інфляції;
– інструментарій врахування фактору ризику;
– інструментарій врахування фактору ліквід-

ності [1].
Кожна із зазначених груп включає окремі інстру-

менти управління інвестиційною діяльністю.
Управління інвестиційною діяльністю здійсню-

ється відповідно до визначеної послідовності 
етапів. О.В. Феєр наводить такі етапи управлін-
ського циклу:

– аналіз чинників зовнішнього середовища;
– формулювання цілей інвестиційної діяльності;
– формування інвестиційної стратегії;
– імплементація інвестиційної стратегії;
– оцінка ефективності та контроль за впрова-

дженням заходів у сфері управління інвестицій-
ною діяльністю підприємства [5, с. 143].

Аналіз чинників зовнішнього середовища здій-
снюється з метою виявлення тенденцій їхнього 
розвитку, а також прогнозування кон’юнктури 
ринку та потенційних ризиків. Усі ці аспекти є 
важливими під час розроблення стратегії інвес-
тиційної діяльності та оцінки ефективності 
інвестиційних проектів. Для аналізу чинників 
зовнішнього середовища доцільно скористатися 
методикою PEST-аналізу, що дає можливість 
виявити ключові фактори політичного, економіч-
ного, соціального та технологічного характеру. 
Можливим також є використання SWOT-аналізу, 
що поєднує оцінку як зовнішнього (можливості та 
загрози), так і внутрішнього (сильні та слабкі сто-
рони) середовища.

Формулювання цілей інвестиційної діяльності 
здійснюється відповідно до стратегії розвитку 
потенціалу підприємства та у взаємозв’язку з фінан-
совою, виробничою, маркетинговою стратегіями. 

Формування інвестиційної стратегії передбачає 
реалізацію таких етапів:

1. Визначення періоду, на який розробляється 
стратегія відповідно до встановлених цілей інвес-
тиційної діяльності.

2. Визначення пріоритетних напрямів інвес-
тиційної діяльності. На думку фахівців компанії 
Deloitte, напрями інвестиційної діяльності доцільно 
розглядати з погляду співвідношення двох пара-
метрів: ринку та товару. Відповідно до цього, ними 
запропоновано такі варіанти напрямів інвестицій-
ної діяльності:

– співвідношення «існуючий ринок – існуюча 
продукція» – завоювання ринку або розширення 
ринкової частки;

– співвідношення «існуючий ринок – нова про-
дукція» – розвиток продукту;

– співвідношення «новий ринок – існуюча про-
дукція» – розвиток ринку;

– співвідношення «новий ринок – нова продук-
ція» – диверсифікація [6].

3. Визначення необхідного обсягу та джерел 
фінансових ресурсів для здійснення інвестиційної 
діяльності.

Відповідно до ст. 10 Закону України «Про інвес-
тиційну діяльність», основними джерелами фінан-
сування інвестиційної діяльності можуть бути:

– власні фінансові ресурси інвестора (прибуток, 
амортизаційні відрахування, відшкодування збитків 
від аварій, стихійного лиха, грошові нагромадження 
і заощадження громадян, юридичних осіб тощо);

– позичкові фінансові кошти інвестора (обліга-
ційні позики, банківські та бюджетні кредити);

– залучені фінансові кошти інвестора (кошти, 
одержані від продажу акцій, пайові та інші внески 
громадян і юридичних осіб);

– бюджетні інвестиційні асигнування;
– безоплатні та благодійні внески, пожертву-

вання організацій, підприємств і громадян [3].
4. Розроблення конкретних заходів у межах 

визначених напрямів та їх оцінка з погляду ефектив-
ності, збалансованості, відповідності стратегічним та 
тактичним цілям розвитку потенціалу підприємства.

Імплементація інвестиційної стратегії перед-
бачає впровадження розроблених заходів у прак-
тичну діяльність, що включає у себе:

– визначення відповідальних осіб, розподіл 
обов’язків та повноважень;

– залучення необхідних ресурсів;
– реалізацію конкретних заходів у межах інвес-

тиційної стратегії.
Оцінка ефективності впроваджених заходів 

передбачає співставлення фактичних доходів, 
одержаних у результаті реалізації відповідних 
заходів, а також витрат на реалізацію. Зокрема, 
оцінка ефективності ґрунтується на розрахунку 
системи показників (наприклад, чиста приведена 
вартість, індекс доходності, дисконтований період 
окупності тощо).

Контроль за реалізацією спрямований на 
зіставлення фактичних результатів та показни-
ків реалізації інвестиційних заходів із плановими, 
виявлення відхилень фактичних показників від 
планових та розроблення заходів щодо усунення 
таких відхилень.

Висновки з проведеного дослідження. 
Інвестиційна діяльність є важливим засобом 
забезпечення розвитку потенціалу підприємства, 
адже сприяє формуванню необхідних ресурсів та 
реалізації програм розвитку. Управління інвести-
ційною діяльністю, у свою чергу, є функціональ-
ним напрямом загального управління діяльністю 
підприємства, що здійснюється відповідно до 
стратегії розвитку потенціалу суб’єкта господарю-
вання та реалізується за допомогою визначеного 
механізму. Раціональне управління інвестиційною 
діяльністю є запорукою забезпечення стійкого та 
конкурентоспроможного функціонування та розви-
тку підприємства.
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INVESTMENT ACTIVITY MANAGEMENT AS A MEANS  
OF PROVIDING ENTERPRISE’S POTENTIAL DEVELOPMENT 

The purpose of the article. The purpose of the article is to generalize and to develop the theoretical 
principles of the enterprise’s investment activity management in order to ensure the development of its poten-
tial. The relevance of the research in the defined area is due to the aggravation of competition in domestic 
markets of goods and services. The reasons for such aggravation are both globalization processes, as well 
as a decrease in solvent demand. Under these conditions, the leadership of domestic enterprises faces the 
challenge of ensuring the development of potential, the means of which is investment activity. Investment 
activity allows to generate the resources needed to implement enterprise’s development programs. The men-
tioned causes the relevance of further development of theoretical and methodological principles of enterprise’s 
investment activity management.

Methodology. The methodological basis of the research is the system approach that considers enterprises’ 
investment activity management as an integral part of general management system, which, at the same time, 
has its own specifics and is implemented through the appropriate mechanism. For the purpose of further 
development of theoretical and methodical basis of enterprises’ investment activity management the following 
methods were used: dialectical, logical, the method of analogies, generalization, scientific abstraction. 

Results of the research allowed to determine that investment activity management should be understood 
as a complex of strategical and tactical measures, aimed at achieving the enterprise’s development goals in 
the investment sphere. Specific features of investment activity management are defined by its riskiness, com-
plex nature, as well as by the timing of incoming and outcoming cash flows. Investment activity management 
is carried out through an appropriate mechanism, the components of which are purpose, tasks, principles, 
functions and tools. 

Management of the enterprise’s investment activity is carried out in a definite sequence of stages, which 
include analysis of factors of the external environment; formulating the objectives of investment activity; forma-
tion of the investment strategy; implementation of the investment strategy; evaluation of efficiency and control 
over implementation of measures in the sphere of the enterprise’s investment activity management. Each 
stage is subordinated to its logic and implementation method. The definition of the investment activity direc-
tions is carried out on the investment strategy formation stage and is based on the parameters of the market 
and the product.

Practical implications. The practical value of the article is the generalization of the theoretical principles of 
investment activity management, which provides an opportunity to improve the system of investment manage-
ment at enterprises. The determined sequence of investment activity management stages forms the so-called 
“road map” for the leadership of enterprises on the implementation of investment management. 

Value/originality. The theoretical concepts of the investment activity management defined in the article 
form the basis for the improvement of the relevant processes in enterprises’ investment activity management 
and, as a result, the increase of their functioning efficiency. 


