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Інвестиційна діяльність підприємства - важлива невід'ємна частина його 

загальної господарської діяльності. Невід'ємною частиною інвестиційної 

діяльності будь-якого діючого підприємства є розробка інвестиційної стратегії, 

яку можна представити як комплексний план розвитку інвестиційної діяльності 

підприємства, проходження якого в довгостроковій перспективі повинно 

привести до досягнення інвестиційних цілей і отримання очікуваного 

інвестиційного ефекту. Інвестиційна стратегія визначає пріоритети напрямів і 

форм інвестиційної діяльності підприємства, характер формування 

інвестиційних ресурсів і послідовність етапів реалізації довгострокових 

інвестиційних цілей, що забезпечують передбачений загальний розвиток 

підприємства; забезпечення реалізації та оцінки нових інвестиційних 

можливостей, що виникають під впливом внутрішніх і зовнішніх змін 

середовища функціонування; можливості порівняти переваги в інвестиційній 

діяльності щодо конкурентів. 

Одним з основних перешкод на шляху до економічного зростання і 

розвитку українських підприємств стає повільний процес інноваційних 

перетворень. 

Для вирішення проблеми підвищення ефективності управління 

інвестиціями на українських підприємствах в процесі інвестиційного 

планування слід прогнозувати досягнення найбільш важливих орієнтирів: 

концентрація наявних ресурсів підприємства для виконання поставлених 

інвестиційних завдань і раціональне використання ресурсів, що залучаються в 

якості інвестицій; аналіз і вдосконалення взаємозв'язків і взаємовідносин із 

зовнішнім середовищем; внутрішня узгодженість і чітка координація всіх 

структурних підрозділів підприємства, котрі задіяні в інвестиційному процесі; 

організаційне передбачення, обґрунтованість прогнозів, вироблення адекватної 

стратегії, що забезпечує його виживання і ефективний розвиток в майбутньому 

і своєчасна реалізація інвестиційних пропозицій. 

Розглядаючи проблеми розвитку інвестиційної діяльності українських 

підприємств, особливо слід відзначити недостатню урегульованість процесу 

інвестування з точки зору законодавства. Також слід брати до уваги таку 

причину, як неефективність структури акціонерного капіталу, головними 

ознаками якого є: концентрація великого капіталу в руках юридичних, а не 

фізичних осіб; зосередження основних пакетів акцій в руках однієї особи; 

підпорядкування виробничого підприємства інтересам підприємств 

посередників. 

Вирішення зазначених вище проблем знаходиться в області послідовного 

застосування на практиці основних принципів системи стратегічного 

управління інвестиційною діяльністю підприємств. 


