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ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ  
ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА  
ЯК ЕЛЕМЕНТ СТРАТЕГІЧНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ

В сучасних тяжких умовах господарювання, підприємства функціонують у надзви-
чайно складному режимі, саме тому інвестиції їм життєво необхідні. У статті підій-
мається питання формування інвестиційної діяльності промислового підприємства як 
елемента стратегічної стабільності. Проаналізовано науково-методологічне підґрунтя. 
Досліджено погляди учених та сформовано альтернативне визначення. Розвиток під-
приємств промислової галузі потребує значного залучення інвестицій, що виступають 
будівною сировиною. Для того, щоб створити конкурентну інвестиційну стратегію, 
убезпечити підприємство від кризових явищ, забезпечити стратегічну стабільність, 
необхідно розробити стратегію з урахуванням певних особливостей даної галузі. Наразі 
формування інвестиційної стратегії на підприємствах обмежено. Але з розвитком 
інвестиційного ринку України, інвестиційна стратегія на підприємствах набуде нових 
рис та барв.

Ключові слова: інвестиційна стратегія, промислові підприємства, стратегічна ста-
більність, ефективність, фінансова забезпеченість.

Постановка проблеми. Наразі економіка 
України перебуває у процесі інтеграції до більш 
розвиненої світової та європейської політичної 
та економічної системи. Це вимагає прискорення 
реформаторської, трансформаційної діяльності, 
вагомих змін у сучасній моделі економіки.

Станом на сьогодні господарства перебувають 
у кризових явищах, а в останній час ситуація зна-
чно погіршилась (короновірусна криза, військова 
агресія), що збільшило загострення конкурентної 
боротьби підприємств в усіх галузях промисловості. 

Щоб не збанкрутувати та розвиватись надалі, 
підприємству потрібно бути кращим у своїй 
галузі – тобто найбільш конкурентоспроможним.

Щоб укріпитись на ринку, підприємству дове-
деться провести роботу, дослідити попит та виро-
бляти товар, який його задовольняє як якісно, так і 
кількісно, враховуючи при цьому цінове питання. 

Важливе місце у ситуації обмеженості ресурсів 
посідає грамотна інвестиційна політика. Саме 
тому розробка всеохоплюючої інвестиційної стра-
тегії є одним із ключових елементів стабільності. 
Отже, створення грамотного наукового підґрунтя 
в вивченні цього питання є першочерговою зада-
чею для підприємств, оскільки в ситуації обмеже-
них грошових коштів та кризових явищ із джерел 
інвестування, закладених у стратегії , можна буде 
залучити кошти, що стане елементом стабільності 
підприємства. Успішно побудована інвестиційна 
стратегія дасть змогу пройти кризові часи ста-
більно, без вагомої шкоди для підприємства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженню інвестиційної діяльності на під-
приємствах, формуванням ефективної інвести-
ційної стратегії підприємств присвячено багато 
наукових праць відомих вітчизняних науковців, 
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а саме таких як: Т. В. Майорова, Т. В. Уманець, 
Д. Черваньова, В. М. Гриньова, В. О. Василенко, 
Т. І. Ткаченко, З. Є. Шершньова, О. М. Сумець, 
А. П. Міщенко, А. А. Пересада, В. Г. Федоренко 
та інші, а серед зарубіжних вчених-економіс-
тів – Г. Бірман, С. Брігхем, Л. Гітман, М. Джонка, 
Ф. Фішер, У. Шарп, Г. С. Шмідт.

Актуальним завданням для ефективної роботи 
вітчизняних підприємств, як і раніше, залиша-
ється створення умов для залучення інвестицій-
них ресурсів на підприємство. Аналіз праць нау-
ковців, довів, що питанню інвестиційної стратегії 
підприємства, як елементу фінансової стабіль-
ності недостатньо приділено уваги, малодослі-
дженими залишаються питання щодо прийняття 
стратегічних рішень, в умовах сучасної кризи та 
воєнного стану, а це надважливі питання для про-
мислових підприємств.

Формулювання цілей статті. Дослідження про-
цесу формування інвестиційної стратегії підпри-
ємств промисловості та уточнення її місця і ролі як 
елементу стратегічної стабільності підприємства.

Виклад основного матеріалу. Економіка нашої 
країни вступає в новий період процесу реформу-
вання, коли питання сталого економічного зрос-
тання займає ключову роль в майбутньому дер-
жави. Промисловість відіграє основну роль, тому 
досягнення її стабільного зростання, конкуренто-
спроможності, сталого розвитку є одним із найго-
ловніших, визначальних завдань [4, с. 168]. 

Ключове місце у реалізації даного питання 
належить інвестиціям як рушійній силі, що визна-
чає інтенсивність, спрямованість та забезпече-
ність діяльності підприємства. 

Інвестиційна діяльність підприємства – це один 
із ключових векторів багатофакторної діяльності 
в умовах обмеженості ресурсів, кризових явищах. 
Від інтенсивності та ефективності інвестиційних 
процесів залежить успіх як окремого підприєм-
ства, так і у більш глобальному плані прибутки 
партнерів, підприємців певної галузі промис-
ловості, позитивне сальдо бюджету окремого 
району, області, зростання суспільного багатства 
держави в цілому. Тобто, це є дієвий інструмент, 
при реалізації якого кожен суб’єкт відносин отри-
мує свою частку вигоди від результату. 

Згідно закону, інвестиційна діяльність – це 
сукупність практичних дій громадян, юридичних 
осіб та держави щодо реалізації інвестицій [10]. 
Але підприємство не може закривати свої поточні 
потреби фінансової діяльності, такі як оновлення 
активів, закупівля сировини, формування запасів, 
що змінюються через збільшення обсягів госпо-

дарських операцій, лише інвестиційною діяль-
ністю в усіх її виявах. 

Наразі стає очевидним, що на більшості під-
приємств існує необхідність перспективного пла-
нування інвестиційної діяльності, в фундаменті 
якої є методологія. Розроблене управління підпри-
ємством має бути націлене на формування мак-
симально точних цілей інвестиційної діяльності, 
адаптації до стратегічних цілей підприємства, 
провідною метою яких є розвиток та стабільність 
об’єкта господарювання, пристосування до мін-
ливих, динамічно змінюючихся умов зовнішнього 
інвестиційного середовища. 

Найбільш дієвим інструментом у наборі 
керівника, що планує перспективну інвести-
ційну діяльність промислового підприємства в 
сучасних умовах трансформаційних змін, погір-
шення макроекономічних показників, регулю-
вання державою ринкових процесів, погіршення 
інвестиційної ситуації, є інвестиційна стратегія. 
Оскільки, саме формування ефективної інвести-
ційної стратегії дозволить забезпечити поєднання 
довгострокових цілей підприємства і необхідних 
ресурсів для досягнення поставленої мети. 

Інвестиційна стратегія – це система довгостро-
кових інвестиційних цілей підприємства, орієнто-
ваних на виконання загальної місії, підтримання 
відповідного фінансового рівня і знаходження 
найбільш дієвих шляхів її досягнення. Вона пови-
нна займати ключове місце в питаннях стратегіч-
ного планування майбутньої діяльності підпри-
ємства, тому що в поєднанні з іншими видами 
окреслює майбутній розвиток підприємства. 

В питаннях, які стосуються інвестиційної 
діяльності, стратегія є ключовим елементом на 
підприємстві при розробці і реалізації рішень.

 При розробці інвестиційної стратегії 
обов’язково мають бути враховані всі пріоритетні 
напрямки, забезпечена фінансова стабільність 
підприємства, акумулювання фінансових ресурсів 
з метою модернізації виробництва, поліпшення 
фінансового стану підприємства. 

Саме дослідженню теоретичних, методологіч-
них, методичних рекомендацій щодо формування 
інвестиційної стратегії підприємства приділено увага 
багатьох вітчизняних вчених. Аналіз дослідження 
понятійного апарату щодо визначення інвестиційна 
стратегія підприємства представлено у табл. 1.

Отже, розглянувши погляди учених, очевидно, 
що правильно розроблена інвестиційна стратегія 
є дієвим інструментом, що забезпечує направ-
леність інвестиційної діяльності підприємства і 
обирає напрямок розвитку. 
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Аналіз дослідження понятійного апарату інвес-
тиційна стратегія підприємства дозволив сформу-
вати наступне визначення інвестиційної стратегії. 
Інвестиційна стратегія – це довгострокова стра-
тегія підприємства щодо ефективного залучення 
коштів у господарську діяльність підприємства 
шляхом інвестицій з урахуванням особливостей 
підприємства галузі та загальних тенденцій ринку 
з метою вибору оптимальних шляхів досягнення 
заданої мети господарської діяльності суб’єкта.

Розробка ефективної стратегії має ключове 
значення для підприємства, а отже має врахову-
вати місію підприємства та мету.

Науковці дотримуються думки, що інвести-
ційну стратегію необхідно сприймати як час-
тину загальної стратегії діяльності підприємства, 
що є симбіозом цілей , програми щодо втілення 
та їх досягнення, що прописана та інтегрована 
в довгострокові цілі підприємства, націлена на 
поліпшення ділової та фінансової активності, 
покращення конкурентоздатності та поєднує 
економічну складову з досягненням соціального 
поліпшення.

Інвестиційна стратегія подається як рішення 
на підприємстві, що має бути обґрунтовано фінан-
сово та ресурсно забезпечене [3, с. 146].

Отже, дослідивши теоретично-наукове під-
ґрунтя з формування інвестиційної стратегії під-
приємства, очевидно, що всеохоплююче розро-
блена з урахуванням особливостей підприємства 
стратегія є елементом стратегічної стабільності, 
оскільки саме вона є головним планом дій. Вибір 

необхідно пов’язати з пошуком та аналізом різних 
інвестиційних рішень, що найбільше підкреслю-
ють мету підприємства і шляхи його розвитку.

Досягнувши цього, необхідно сформувати зба-
лансовану інвестиційну стратегію з урахуванням 
ключових чинників. а саме: 

– повний період діяльності підприємства;
– розвиток стратегії діяльності підприємства; 
– зовнішній та внутрішній вплив стан інвести-

ційних ресурсів підприємства та шляхи їх розвитку; 
– інвестиційна привабливість підприємства як 

об’єкта вкладень. 
Процес дослідження та впровадження інвести-

ційної стратегії має включати наступні фундамен-
тальні пункти:

– визначення строків створення інвестиційної 
стратегії;

– ґрунтовне дослідження загального стану 
зовнішнього середовища;

– утворити та сформувати стратегічні довго-
строкові цілі інвестиційної діяльності;

– розробка найефективніших шляхів вико-
нання стратегії;

– розподіл на періоди та конкретизація щодо 
строків впровадження; 

– розробка та впровадження системи адміні-
стративно-фінансових міроприємств з реалізації 
цілей підприємства щодо інвестиційної політики;

– оцінка отриманих результатів та коригування 
в залежності від ситуації на підприємстві.

Під час створення інвестиційної стратегії 
підприємства проводиться масштабна робота з 

Таблиця 1
Дослідження понятійного апарату визначення інвестиційна стратегія підприємства

Автор Визначення

Бланк І. О. 
[1, с. 107]

Інвестиційна стратегія – система довгострокових цілей інвестиційної діяльності підприєм-
ства, які визначені загальними завданнями його розвитку та інвестиційною ідеологією, а 
також вибір найбільш ефективних шляхів їх досягнення.

Васильєв О. В., 
Богдан Н. М.

[2, с. 80]

Це процес формування системи цілей інвестиційної діяльності та вибір найбільш ефектив-
них шляхів їх досягнення з метою забезпечення подальшого розвитку на основі прогнозу-
вання умов реалізації інвестиційних задумів, врахування кон’юнктури інвестиційного ринку 
як у цілому, так й в окремих його сегментах.

Майорова Т. В. 
[5, с. 22]

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.

Черваньов Д. М. 
[8, с. 76]

Становить частину його загальної інвестиційної стратегії, яка полягає у виборі й реалізації 
найбільш ефективних форм здійснення реальних і фінансових інвестицій (визначення опти-
мальних напрямків інвестування) з метою забезпечення високих темпів розвитку підприєм-
ства і розширення економічного потенціалу його господарської діяльності.

Ястремська О. М. 
[9, с. 208]

Система дій щодо вибору об’єктів вкладання економічних ресурсів, їх ефективного залу-
чення, перерозподілу і використання для досягнення цілей інвестування, що забезпечують 
соціально-економічний розвиток підприємства та його підрозділів на основі їх ефективного 
функціонування.
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пошуку та розробки альтернативних варіантів 
інвестиційних рішень, найбільш вигідніших для 
поставлених цілей підприємства

Інвестиційна стратегія не є фіксованої наза-
вжди, в процесі діяльності вона повинна підда-
ватись моніторингу та контролю і змінюватись 
від зовнішньої кон’юнктури та можливостей під-
приємств промисловості до зростання. Існування 
інвестиційної стратегії значно спрощує діяльність 
підприємства, і створює слушні умови для інвес-
тицій та потенційних інвесторів.

На промислових підприємстві інвестиції віді-
грають вагому роль. Основу інвестиційної діяль-
ності промислового підприємства складають 
інвестиції у виробництво [7, c. 22]. Промислові 
підприємства у своїй інвестиційній діяльності 
мають певні особливості. 

Інвестиційна діяльність, провідний тип вті-
лення економічної політики підприємства, гаран-
тує збільшення його господарської діяльності. 
Розмір інвестиційної діяльності підприємств про-
мисловості є ключовим у вимірюванні швидкості 
його економічного розвитку. Інвестиційна діяль-
ність не є самостійною частиною у діяльності 
підприємства, а використовується у симбіозі від-
носно характеру і задач операційної діяльності 
промислового виробництва. Величина інвести-
ційної діяльності підприємства має відмінну риси 
і трактується вагомою неоднаковістю за відокрем-
леними періодами. 

Інструменти та методи впровадження інвести-
ційної діяльності залежать у більшості від галузе-
вих властивостей підприємств, тому що інвести-
ційна діяльність відбувається в щільному контакті 
з ринком фінансів (ринком капіталом та платіж-
них інструментів). Ризик, властивий інвестицій-
ній діяльності промислових підприємств, зазви-
чай переважає рівень операційного ризику. 

Прибуток від проведених інвестиційних «вкла-
день» утворюється із відчутним часовим відста-
ванням, оскільки між інвестиційними витратами і 
часом здобуття профіциту протікає досить довгий 
відтінок часу, що зумовлює довгостроковість 
даних витрат. Під час проведення інвестиційної 
діяльності отримання фінансової вигоди значно 
змінюється у окремих періодах, в залежності від 
спрямованості. Отже, враховуючи особливості 
при інвестуванні в галузь промисловості, наступ-
ним потрібно визначити основні напрямки інвес-
тиційної діяльності, а саме:

– нарощування грошових фондів для подаль-
шого використання у переобладнанні та рекон-
струкції наявного обладнання;

– вдосконалення технологічного складу капі-
тальних вкладень, примноження в їх складі 
загального відсотку засобів праці:

– реформування галузевого складу капіталь-
них вкладень;

– збільшення рівня життя населення та вико-
нання попиту щодо промислової продукції;

– переважне забезпечення капітальними вкла-
денями інноваційних напрямків наукового-техно-
логічного прогресу, що дає змогу впроваджувати 
зміни, дозволяючи зменшувати ресурсоємність 
промислового виробництва і збільшувати якість і 
кількість виробленої продукції;

– збільшення питомої ваги капітальних вкла-
день на соціальне забезпечення працівників;

– гармонійність інвестиційного циклу промис-
лового підприємства.

Грамотний механізм керуваннями інвестиці-
ями реалізує мотивацію і планомірне застосування 
дійсних можливостей підприємства у виробничій 
і соціальній сфері, визначає методику, принципи і 
направленість у прийнятті рішень [6, с. 250]. 

Зважене управління інвестиційною діяльністю 
має поєднати у собі багато сильних сторін у керів-
ництві підприємством, щоб забезпечити сталий 
високий темп економічного розвитку промисло-
вого підприємства, а також розширення обсягів 
інвестицій шляхом галузевої, асортиментної та 
регіональної диверсифікації, що дасть змогу під-
приємству забезпечити сталу стратегічну стабіль-
ність підприємства у кризових умовах. 

В сучасному світі, в цих швидкозмінюючихся 
умовах, інвестиційна стратегія є визначальним 
фактором сталого, ефективного, успішного розви-
тку підприємства.

Висновки. Інвестиційна стратегія повинна посі-
дати ключове місце в загальному портфелі стратегій 
підприємств промисловості. На основі дослідженого 
матеріалу, розглянувши особливості формування 
інвестиційної стратегії, можна зробити висновки, 
що забезпечення стратегічної стабільності про-
мислового підприємства можна досягти за рахунок 
створення всеохоплюючої інвестиційної стратегії 
із урахуванням особливостей та націленості галузі 
промисловості, поставлених задач та функцій. 

Отже, інвестиційна стратегія дає чудову мож-
ливість підприємству пристосуватись до майбут-
ніх змін та можливих криз, що дає додаткову пере-
вагу у стратегічній стабільності підприємства. 
Ефективне впровадження інвестиційної стратегії 
щільно поєднане з об’єктом інвестицій та оптимі-
зацією ознак ризику та прибутковості, має стати 
темою подальшого дослідження.
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INVESTMENT ACTIVITIES OF INDUSTRIAL ENTERPRISES  
AS AN ELEMENT OF STRATEGIC STABILITY

Today, our country is in difficult financial conditions, we can call it crisis, which provoked by coronavirus 
and hostilities. Industry enterprises are the driving force of the economy and constitutes a large percentage of 
it, providing stability and high profits for the state budget, which is necessary to the national economy now. 
Therefore, in order to ensure the stable, uninterrupted work of industrial enterprises in crisis situations, in 
conditions of limited resources, to enable enterprises to modernize their equipment, maintain the continuity of 
operational processes, stimulate innovative developments, the enterprise needs to attract additional financial 
benefits, which are best realized in the form of investments, which allows benefit from them in the future. A com-
prehensive, multi-faceted, investment strategy must be developed and implemented in order to be able to best 
attract investment and make the most of it. The article raises the issue of development of investment activity of 
an industrial enterprise and its introduction as an element of strategic stability, taking into account the pecu-
liarities of the industry. The scientific and methodological basis, works and opinions of scientists have been 
investigated and considered, and an alternative definition of the concept of «investment strategy» is formed. 
The development of industry enterprises is extremely dependent on the investment attracted, because they are 
a building raw material and an element of strategic stability. The main factors that have a significant impact 
on the process of creating and implementing it at the enterprise have been developed to create a competitive 
investment strategy. The main directions of investment activity at industrial enterprises, which should provide 
the enterprise with strategic stability and continuous work in the future have been developed too. Currently, the 
formation of an investment strategy at enterprises is limited, and has many obstacles on its way to implementa-
tion, both at the state level and because of incompetence on the ground. But it allows the enterprise to become 
stronger and more independent of external conditions. In the future, with the development of the investment 
market of Ukraine, and its integration into a more developed European economy, this issue will become new 
features and colours.

Key words: investment strategy, industrial enterprises, strategic stability, efficiency, financial security.


