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РОЛЬ І ЗНАЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ В ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 

 
В умовах ринкової економіки в абсолютній більшості випадків головною 

метою інвестиційної діяльності є отримання прибутку. Ця мета досягається шляхом 
виробництва конкретних товарів, виконанням робіт та наданням різноманітних 
послуг, які знаходять визнання на ринку. Інвестиції є необхідними для досягнення 
наступних цілей: збільшення і/або розширення сфери діяльності; зниження 
собівартості виробництва і реалізації продукції; збільшення та покращення структури 
експорту і т. ін. 

Діяльність будь-якого підприємства, так або інакше, є пов’язаною з вкладанням 
фінансових ресурсів у різні види активів, придбання яких потрібне для здійснення 
його основної діяльності, для збільшення рентабельності виробництва. Така 
діяльність називається інвестиційною. 

Основу інвестиційної діяльності підприємств різних форм власності складають 
реальні інвестиції, які переважно здійснюються у формі капіталовкладень. В сучасних 
умовах ця форма інвестування для багатьох підприємств є основним напрямком 
інвестиційної діяльності, що дозволяє впроваджувати у виробництво нові прогресивні 
технології, оновлювати основні виробничі фонди і свою продукцію, освоювати нові 
товарні ринки та забезпечувати постійне збільшення прибутковості і ринкової 
вартості підприємства. 

Інвестиційна діяльність підприємства може реалізовуватися за рахунок різних 
джерел, але, у будь-якому випадку, основні з них повинні визначатися на основі 
затвердженої інвестиційної політики, яка розробляється керівництвом підприємства 
спільно з фінансовими аналітиками. Інвестиційна політика підприємства – це 
комплекс заходів, які забезпечують найбільш вигідне вкладання власних, позикових і 
інших засобів в інвестиції з метою забезпечення стабільної фінансової стійкості 
роботи підприємства в найближчій і далекій перспективі. Інвестиційна політика 
підприємства повинна ви тікати із стратегічних цілей його бізнес-плану, тобто з 
перспективи. А зрештою вона має бути спрямованою на забезпечення сталої 
фінансової стійкості підприємства не тільки в поточному періоді, але і в 
майбутньому. 

В розвитку підприємства інвестиції відіграють важливу стратегічну роль, а 
саме інвестиції є: головним джерелом формування виробничого потенціалу 
підприємства; основним механізмом реалізації стратегічних цілей; головним 
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механізмом оптимізації структури активів; основним елементом при формуванні 
довгострокової структури капіталу; основною можливістю розширення виробництва; 
найважливішою умовою, що забезпечує зростання ринкової вартості підприємства. 

До основних особливостей інвестиційної діяльності підприємства можна 
віднести наступні: інвестиції в розвиток підприємства є головною формою 
забезпечення зростання ефективності його діяльності; форми і методи інвестиційної 
діяльності в меншій мірі залежать від галузевих особливостей підприємства у 
порівнянні з його виробничою діяльністю; обсяги інвестиційної діяльності 
характеризуються значною нерівномірністю в окремі періоди часу; інвестиційна 
діяльність формує окремий самостійний вид грошових надходжень підприємства; між 
моментом реалізації інвестицій і отриманням додаткового прибутку існує певний 
часовий розрив; інвестиційній діяльності властиві певні види ризиків, які в значній 
мірі пояснюються невизначеністю впливу різноманітних факторів зовнішнього 
економічного середовища. 

Підсумовуючи можна зробити висновок, що інвестиційна діяльність 
підприємства є складною, але в той же час необхідною умовою забезпечення 
зростання ефективності його підприємницької діяльності і його фінансової стійкості. 

 
 

  
  

 
     

  
 

         
         

       
         
     

      
         
     

      
     

        
   

     
        

      
      

        
 

     
     

    


