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ПРИНЦИПИ ТА ПРІОРИТЕТИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ  

ПІДПРИЄМСТВА 

 

Інвестиційна діяльність підприємства є процесом обґрунтування і реалізації 

найбільш ефективних форм вкладення капіталу, спрямованих на розширення 

економічного потенціалу підприємства. Для підвищення рівня ефективності 

інвестиційної діяльності підприємство формує інвестиційну політику. Вона має 

вирішальне значення для функціонування кожного суб‘єкта господарювання, 

незалежно від його розмірів, галузі, правової форми та інших особливостей. Внаслідок 

цього вибір та успішна реалізація найбільш ефективних інвестиційних проектів є 

важливою та актуальною задачею як в науковому, так і в практичному аспектах. 

Інвестиційна політика полягає у виборі і реалізації найбільш ефективних форм 

вкладення капіталу з метою розширення обсягу операційної діяльності і формування 

інвестиційного прибутку. Основна мета інвестиційної політики полягає у забезпеченні 

найбільш ефективних шляхів розширення активів підприємства. 

Розробляючи інвестиційну політику, керівництву підприємства необхідно 

враховувати той факт, що вона не повинна суперечити інвестиційній політиці країни, 

яка орієнтує суб‘єкти господарювання на проведення ефективних капіталовкладень у 

виробництво. 

З урахуванням запобігання спаду виробництва та внаслідок обмеженості 

фінансових можливостей країни інвестиційну політику на макрорівні необхідно 

здійснювати на основі таких принципів [1-3]: 

 розширення можливості залучення внутрішніх (власних) фінансових джерел ـ

підприємств для фінансування інвестиційних проектів, спрямованих на їх технологічну 

модернізацію та заміну застарілих виробничих потужностей, та створення для цього 

сприятливих умов; 

 спрямування інвестиційних та організаційних ресурсів держави і бізнесу на ـ

посилення здатності вітчизняних підприємств продукувати нові знання, технології та 

інформацію; 
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 ;державна підтримка підприємств за рахунок централізованих інвестицій ـ

 розміщення обмежених централізованих капіталовкладень та державне ـ

фінансування інвестиційних проектів виробничого призначення у суворій відповідності 

до державних цільових програм та виключно на конкурентній основі;  

 удосконалення нормативної бази з метою залучення іноземних інвестицій та ـ

підвищення рівня економічної ефективності від їх застосування вітчизняними 

підприємствами;  

 розширення практики спільного державно-комерційного фінансування ـ

інвестиційних проектів; 

 ;підвищення загальної капіталізації фондового ринку ـ

 розвиток фондового ринку України та збільшення пропозиції на ньому ـ

фінансових інструментів із високими інвестиційними характеристиками та 

вбудованими механізмами зниження інвестиційних ризиків власників цінних паперів 

українських емітентів; 

 збільшення податкових та дивідендних надходжень до бюджету внаслідок ـ

зростання обсягів операцій із фінансовими інструментами, підвищення прозорості 

діяльності емітентів цінних паперів та детінізації економіки.  

При розробці інвестиційної політики підприємству доцільно керуватися такими 

принципами [1-2, 8]:  

 досягнення максимального економічного, науково-технічного і соціального ـ

ефекту в результаті здійснення інвестиційної діяльності підприємства;  

  ;одержання підприємством максимального прибутку на вкладений капітал ـ

 раціональне використання коштів, що спрямовуються на інвестиційну ـ

діяльність;  

  ;використання державної підтримки для підвищення ефективності інвестицій ـ

  ;одержання пільгових кредитів і позик ـ

 розробка інвестиційної політики повинна здійснюватись за принципом руху від ـ

майбутнього до теперішнього часу, базуючись на управлінській інтуїції, аналізі 

потенційних можливостей та альтернативних шляхів розвитку бізнесу; 

 забезпечення оптимізації рівня інвестиційних ризиків, пов‘язаних з реалізацією ـ

конкретних проектів. 

Взаємозв‘язок принципів політики управління інвестиційною діяльністю на 

макро- та мікрорівнях неведено на рис. 1.1. 

При визначенні інвестиційної політики необхідно враховувати такі чинники [6]: 

основний напрям діяльності підприємства, стан ринку, на який орієнтується 

підприємство, його частка, якість продукції, рівень цін тощо; фінансово-економічний 

стан підприємства, рівень технічного обладнання підприємства; стан зовнішнього 

середовища, фінансові умови інвестування на ринку капіталу. 

Таким чином, процес формування інвестиційної політики повинен відповідати 

економічним інтересам підприємства, орієнтуватися на стратегію розвитку та на 

створення довгострокових інвестиційних програм, які охоплюють максимально 

допустимий часовий період, і спрямовані на ефективний розвиток підприємства. 

На сьогодні кризові явища у вітчизняній фінансовій сфері на перший план 

висувають необхідність вирішувати короткострокові проблеми шляхом створення 

антикризових програм, необхідних для подальшого виживання підприємств у ринкових 

умовах.  

Проте, пріоритетним у формуванні успішної інвестиційної політики повинно бути 

її спрямування на вирішення довгострокових завдань, а не на отримання 

короткострокових результатів. 
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Рис. 1.1. Принципи політики управління інвестиційною діяльністю на 

макро- та мікрорівнях та їх взаємозв’язок 

Джерело: опрацьовано на підставі [1-2, 4-8] 
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Принципи політики управління 

інвестиційною діяльністю 

підприємства 

спрямування інвестиційних та 

організаційних ресурсів держави 

на продукування нових знань, 

технологій та інформації 

державна підтримка підприємств 

за допомогою централізованих 

інвестицій 

удосконалення нормативної бази 

з метою покращення 

інвестиційного клімату 

розширення практики спільного 

державно-комерційного 

фінансування інвестиційних 

проектів 

розвиток фондового ринку 

України одержання підприємством 

максимального прибутку на 

вкладений капітал 

раціональне використання коштів, 

що спрямовуються на 

інвестиційну діяльність 

використання державної 

підтримки для підвищення 

ефективності інвестицій 

одержання пільгових кредитів і 

позик 

розробка інвестиційної політики 

повинна здійснюватись за 

принципом руху від майбутнього 

до теперішнього часу  

забезпечення оптимізації рівня 

інвестиційних ризиків, пов‘язаних 

з реалізацією конкретних проектів 

узгодження з політикою 

управління інвестиційною 

діяльністю на макрорівні 

підвищення загальної 

капіталізації фондового ринку 
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Основними учасниками системи „інвестор-підприємство‖ традиційно є держава, 

власник підприємства, його персонал, комерційні банки та небанківські фінансові 

установи. Об‘єктивно кожен з них має свої власні економічні інтереси. Ключове місце 

у цій системі належить підприємству як окремій вихідній ланці народного 

господарства, повноцінному учаснику економічних процесів, що також виступає 

об‘єктом інвестування. Т. Маляренко [1] вважає, що найбільш перспективною 

гіпотезою в поясненні причин виникнення конфліктів є така: конфлікти виникають 

навколо права власності на ресурси. На нашу думку, головним серед інших є конфлікт 

між інтересами підприємства та іншими учасниками досліджуваної нами системи. 

У нашому випадку інтереси учасників інвестиційного процесу визначаємо як 

усвідомлені потреби різних суб‘єктів господарювання, які спонукають їх до здійснення 

інвестиційної діяльності. Економіка не може функціонувати і розвиватись поза 

інтересами суб‘єктів господарювання. Інтереси можуть бути явними, тобто очевидними 

і неявними, тобто прихованими. Сформувати більш чітке уявлення про інтереси 

потенційних інвесторів або об‘єктів інвестування дозволяє збір та вивчення інформації 

про їх діяльність на ринку, успіхи та невдачі, попередній досвід здійснення 

інвестиційної діяльності і т.д. Таким чином, конфлікт інтересів учасників 

інвестиційного процесу – це явна або прихована відсутність згоди між інтересами двох 

або більше учасників інвестиційного процесу. 

Конфлікт інтересів учасників інвестиційного процесу виникає не миттєво, а 

з‘являється у результаті тривалого процесу у визначений час і у визначеному просторі. 

Л. Ємельяненко [2] виокремлює три аспекти визначення меж конфлікту: просторовий, 

часовий, суб‘єктний. Погоджуємось з її думкою про те, що знання меж конфлікту 

дозволяє вибрати адекватну форму впливу на його врегулювання. Просторова межа 

конфлікту визначає території, на яких відбувається конфлікт. Часова межа конфлікту 

характеризує тривалість конфлікту в часі, його початок і закінчення. Суб‘єктна межа 

визначає кількість учасників у конфлікті на момент його початку.  

Для кращого розуміння сутності, особливостей і наслідків конфліктів інтересів 

учасників інвестиційного процесу, здійснимо спробу їх класифікування за певними 
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