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ОКРЕМІ КОНЦЕПТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ЩОДО ФОРМУВАННЯ 
ІНВЕСТИЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВ 

Анотація. У роботі опрацьовано теоретичні, методичні і практичні засади щодо розроблення результативних ін-
вестиційних стратегій підприємств. Узагальнено дефініцію «інвестиційна стратегія». На основі класичних принципів 
стратегічного управління запропоновано та охарактеризовано принципи інвестиційної стратегії підприємств. Виділено 
основні напрями розроблення інвестиційної стратегії підприємств. Наведено зовнішні та внутрішні фактори, а також 
їхню позитивну та негативну дію, що впливають на формування інвестиційної стратегії. Наведено види стратегій порт-
фельних та реальних інвестицій, а також їхні характеристики. Отримані результати дослідження спрямовані на те, що 
правильно визначена інвестиційна стратегія забезпечить підприємству чіткість у поставлених завданнях, визначенні 
цільових орієнтирів та більш результативне їх виконання.
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Вступ та постановка проблеми. Кризовий стан 
сучасних вітчизняних підприємств, що характеризується 
падінням виробництва, загострив проблеми залучення 
інвестицій, розширення переліку можливих джерел 
фінансування. Забезпечення ефективного розвитку під-
приємств потребує вирішення великої кількості питань, 
таких як переоснащення підприємств сучасним техно-
логічним обладнанням, вирішення низки економічних та 
соціальних питань на окремому підприємстві, впровад-
ження прогресивних форм і методів управління персона-
лом тощо. Нині все більше підприємств різних галузей 
народного господарства країни усвідомлюють необхід-
ність розроблення результативної інвестиційної стратегії, 
яка дасть змогу підвищити їхню конкурентоспромож-
ність, поліпшити якість продукції, яку вони випускають, 
тощо. Вирішення окреслених завдань вимагає залучення 
інвестицій, що зумовлює актуальність наукових дослід-

жень щодо формування інвестиційних стратегій на під-
приємствах в умовах нестабільного бізнес-середовища.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Опрацю-
ванням теоретичних, методичних і практичних засад щодо 
розроблення результативних інвестиційних стратегій під-
приємств займається значна кількість закордонних та 
вітчизняних науковців, таких як: І.А. Бланк [1], Г.В. Коза-
ченко [2], А.В. Череп [3], Н.А. Хрущ [4], Т.П. Ткаченко, 
Н.А. Шевчук [7], П.Л. Гринько [9], О.В. Каут, С.М. Дунай-
чук, А.Ф. Бондаренко, Т.А. Васильєва, О.С. Грищенко, 
А.А. Голубенко, Л.І. Мороз, В.Л. Осецький, М.Є. Рогоза 
та ін. Але, незважаючи на значну кількість досліджень із 
зазначеної теми, не досить опрацьованими та суперечли-
вими залишаються питання, які стосуються принципів та 
процесу формування інвестиційної стратегії підприємств 
у сучасних умовах господарювання, що і визначило вибір 
тематики дослідження.
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Метою статті є визначення основних принципів та 
висвітлення деяких напрямів формування інвестиційної 
стратегії підприємств в умовах невизначеності.

Результати дослідження. На основі проведеного ана-
лізу визначення дефініції «інвестиційна стратегія» вста-
новлено, що велика кількість дослідників, у тому числі і 
[1, с. 70; 2, с. 24; 3, с. 137; 4, с. 50], дотримуються думки 
про те, що інвестиційна стратегія – це система довгостро-
кових цілей, що передбачає вибір найбільш ефективних 
шляхів їх досягнення. Термін «система» набув досить 
широкого застосування в багатьох галузях сучасної науки, 
особливо в управлінні та економіці. Це зумовлено склад-
ністю завдань і проблем, з якими стикаються сучасні під-
приємства та організації різних галузей у процесі ведення 
своєї господарської діяльності. Розгляд існуючих нау-
ково-методичних основ щодо формування інвестиційної 
стратегії дає змогу виявити, що вона є частиною загальної 
стратегії підприємства, підпорядковується їй, чим і під-
тверджується прояв системи. Тому розроблення інвести-
ційної стратегії повинно формуватися на основні класич-
них принципів стратегічного управління, яких вона буде 
дотримуватися під час реалізації довгострокових цілей. 
Принципи – це основні вихідні положення, сукупність 
принципів є початковою формою систематизації знань, 
що притаманні всім системам [5, с. 20], якими є сучасні 
підприємства. Слід зауважити, що вичерпного переліку 
принципів та їхньої кількості немає, оскільки кожне під-
приємство, яке є складною системою, вибирає ключові 
принципи залежно від чинників, притаманних особли-
востям окремої системи, складу її елементів, зв’язків між 
ними, зовнішнього середовища тощо. Отже, в процесі 
розроблення інвестиційної стратегії окремого підприєм-
ства виникає необхідність дотримання таких принципів.

Принцип цілісності або емерджентності. Цей принцип 
надає розуміння того, що інвестиційна стратегія є нео-
дмінним продовженням загальної стратегії окремого під-
приємства, яка породжує якісно нові можливості, перебу-
ває з нею у взаємозв’язку і взаємозалежності, що і сприяє 
її досягненню. При цьому інвестиційна стратегія є водно-
час і відносно самостійною, яка пов’язана із функціями 
планування, організацією, контролем, аналізом ухвалення 
рішень.

Принцип комплексності – передбачає взаємозалеж-
ність та взаємозв’язок інвестиційної стратегії підприєм-
ства з усіма елементами загальної стратегії підприємства, 
а також із системою стратегічного управління, не тільки 
між собою, а й із зовнішнім середовищем. Цей принцип 
набуває особливої актуальності через динамічність пара-
метрів зовнішнього середовища. Від того, наскільки сис-
тема стратегічного управління і кожен її елемент будуть 
готовими адаптувати свою діяльність у складних умовах 
мінливості, залежить виконання стратегічних цілей під-
приємства та, як наслідок, забезпечення його конкуренто-
спроможності.

Принцип адаптивності виражається у спроможності 
інвестиційної стратегії пристосовуватися до діяльності 
інших складових елементів механізму системи стратегіч-
ного управління, а також до умов зовнішнього ринкового 
середовища, які постійно змінюються.

Принцип синергізму. Цей принцип – результат поєд-
нання виконання переліку завдань, що вирішуються, і 
приводить до більш ефективного результату діяльності 
інвестиційної стратегії, ніж під час виконання будь-якого 
окремого завдання. Також під час інтеграції застосування 
функцій інвестиційної стратегії у комплексі синергетич-
ний ефект буде кращим, ніж під час виконання однієї 
окремої функції.

Принцип невизначеності характеризується неможли-
вістю абсолютного знання про об’єктивні і суб’єктивні 
фактори функціонування інвестиційної стратегії і впливу 
на неї зовнішнього середовища. Так, наприклад, наявна 
інформація про зовнішнє середовище (про конкурен-
тів, споживачів, курс валют тощо) не зображує суттєві 
моменти, оскільки їх врахування здійснюється опосеред-
ковано, що призводить до втрати частини важливої інфор-
мації та спричиняє непередбачені наслідки. 

Принцип динамічності. Означений принцип перед-
бачає здійснення інвестиційної стратегії поступово, впе-
ред, досягаючи нових цілей під дією різних впливів. Для 
динамічного досягнення інвестиційної стратегії харак-
терне прагнення до постійного розширення кола своїх 
завдань. Це повинно відбуватися паралельно з поступо-
вим вирішенням зовнішніх і внутрішніх проблем у тіс-
ному взаємозв’язку із загальної стратегією підприємства 
для досягнення визначеної мети.

Принцип економічності. Цей принцип передбачає 
використання інвестиційної стратегії так, щоб величина 
інвестицій не перевищувала ефекту від інвестування. 
Зміст сформульованого принципу також полягає в отри-
манні позитивних (необхідних і достатніх) результатів за 
показниками оцінювання (на підставі абсолютних і від-
носних показників оцінки кількісних і якісних характе-
ристик) інвестиційної діяльності.

Принцип оптимальності – полягає в тому, що під час 
розроблення інвестиційної стратегії обов’язково повинна 
враховуватися обмеженість ресурсів (фінансових, товар-
них, інформаційних та ін.), а також можливість їх (ресур-
сів) альтернативної заміни. Це вимагатиме модифікацій 
поточних завдань і пошуку найбільш ефективних джерел 
фінансування. 

Принцип самоорганізації. Інвестиційна стратегія під-
приємства все більше спирається на інновації, а це озна-
чає відкритість підприємства до елементів зовнішнього 
впливу середовища. Підприємство в цій системі взаємин 
із середовищем розглядається як відкрита система, здатна 
до ефективної самоорганізації.

Отже, принципи взаємодіють між собою в межах 
виконання інвестиційної стратегії, врівноважуючи чи 
посилюючи один одного, що дає змогу достатньою мірою 
розкрити свою природу, індивідуальність і регулювальні 
можливості. Це забезпечує виконання загальної страте-
гічної мети підприємства, і таким чином підтверджується 
прояв системи.

Як уже зазначалося, інвестиційна стратегія підприєм-
ства є частиною загальної стратегії підприємства, а також: 

– ґрунтується на вироблених підприємством цілях 
його довгострокового розвитку; 

– визначає пріоритети інвестиційної діяльності на 
конкретні проміжки часу; 

– визначає характер і обсяги необхідних інвестицій-
них ресурсів для досягнення поставлених цілей; 

– визначає орієнтацію інвестиційної стратегії на при-
скорене зростання підприємства, тобто опору на інновації 
у виробництві і управлінні;

– є інструментом реалізації вибраної місії підприємства [6].
Формування інвестиційної стратегії підприємства перед-

бачає складний та комплексний аналіз усіх елементів внут-
рішнього та зовнішнього середовища функціонування під-
приємства, а також узгодження вказаних цілей та заходів їх 
досягнення із загальною стратегією підприємства [7, с. 45].

У процесі розроблення інвестиційної стратегії можна 
виділити такі основні напрями, як:

1. Ґрунтовний аналіз зовнішніх і внутрішніх інвести-
ційних факторів.
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2. Визначення стратегічних напрямів підприємства, 
що впливає на вибір виду інвестиційної стратегії.

3. Оцінка майбутніх грошових потоків.
4. Використання визначеної інвестиційної стратегії з 

урахуванням стратегічних напрямів та ступеня ризику.
Вважаємо, що для ефективної реалізації найбільш 

результативної інвестиційної стратегії першочерговими 
кроками є всебічний розгляд зовнішніх та внутрішніх 
інвестиційних факторів, а також вибір відповідної стра-
тегії за результатами отриманих даних. Тому надалі йти-
меться саме про зазначене.

Як уже зазначалося, на початковій стадії формування 
інвестиційної стратегії підприємству необхідно визначити 
її вид. Вид інноваційної стратегії залежить від багатьох 
внутрішніх і зовнішніх факторів, які наведено в табл. 1.

Таким чином, у мінливих ринкових умовах, де про-
цес господарювання сучасних підприємств має низьку 
фінансову стійкість, законодавча база постійно підлягає 
змінам – формування інвестиційної стратегії потребує 
гнучкого підходу.

Згідно з дослідженнями наукових джерел, у тому числі 
[6; 9, с. 65; 10], під час розроблення інвестиційної стратегії 

підприємства інвестиційну діяльність узагальнено класифі-
кують за двома групами: фінансовою та реальною. Фiнaнcoвi 
iнвecтицiї являють coбoю вклaдeння в дoвгocтрoкoвi 
фiнaнcoвi aктиви пiдприємcтвa, a рeaльнi (прямi) iнвecтицiї 
спрямовуютьcя нa вiдтвoрeння oб’єктiв ocнoвних 
мaтeрiaльних i нeмaтeрiaльних aктивiв з метою рoзширeння 
тa пoкрaщeння мaтeрiaльнo-тeхнiчнoї бaзи пiдприємcтвa. 
Через те, що кожна зазначена група має свої особливості та 
різну специфіку діяльності, на практиці застосовуються різ-
новиди перелічених нижче інвестиційних стратегій. 

Так, фінансові інвестиції здійснюються переважно у 
вигляді портфельних інвестицій. Портфельні інвестиції – 
це портфель цінних паперів, якими володіє підприємство. 
Під час вибору інвестиційної стратегії портфельних інвес-
тицій підприємства застосовують агресивну, помірну та 
пасивну стратегії (табл. 2) [6; 10].

Реальні інвестиції – це вкладення коштів у виробництво 
продукту або його збут, за якого інвестор отримує як мінімум 
10% у статутному капіталі компанії. Для реальної інвести-
ційної діяльності види інвестиційних стратегій зводяться до 
стратегії обмеженого зростання, прискореного зростання, 
інерційного зростання, комбінованої стратегії (табл. 3) [10].

Таблиця 1 
 Фактори, що впливають на формування інвестиційної стратегії

Фактори Позитивний вплив Негативний вплив
Внутрішні

Економічні Проявляється у наявності коштів для фінансування 
інноваційно- інвестиційних проектів.

Проявляється у відсутності коштів для 
фінансування інноваційно-інвестиційних 
проектів. 

Технологічні Забезпечується за достатнього розвитку матеріальної та 
науково-технічної бази.

Проявляється через недостатній розвиток 
матеріальної та науково-технічної бази.

Організаційно-
управлінські

Забезпечується за гнучкості організаційних структур, 
демократичного стилю керівництва, можливості 
самостійного коригування запланованих рішень, 
достатньої автономії, переважно горизонтального 
інформаційного забезпечення. 

Забезпечується за незмінної організаційної 
структури, невиправданої централізації, 
авторитарного стилю керівництва, 
жорсткого планування, орієнтування лише 
на традиційні ринки. 

Зовнішні

Екологічні 
Визначається новими технологіями, новими матеріалами, 
новими видами енергії у процесі інноваційної діяльності 
підприємств.

Визначається застарілим обладнанням, яке 
не відповідає сучасним вимогам захисту, 
що породжує зниження якості продукції. 

Інформаційні Забезпечується на основі використання новітніх 
інформаційних ресурсів, та їх постійного оновлення. 

Проявляється у використанні застарілих 
методів отримання та обробки інформації, 
через що гальмується час на прийняття 
управлінських рішень

Політико-правові Досягається за законодавчого заохочення та державної 
підтримки.

Проявляється за умов відсутності 
підтримки та незацікавленості з боку 
державних органів щодо інвестиційної 
діяльності підприємств.

Джерело: розроблено автором 

Таблиця 2
Види стратегій портфельних інвестицій

Стратегія Характеристика
Агресивна 
стратегія

полягає у формуванні високоприбуткових і високоризикових цінних паперів у портфелі інвестора. 
Підприємство в цьому разі наймає професіонала для постійної роботи з таким портфелем.

Пасивна 
інвестиційна 

стратегія

полягає в підборі у портфель високоліквідних цінних паперів. Це в основному папери «блакитних фішок», 
державні цінні папери та акції широко відомих компаній. Їхня висока ліквідність є зворотною стороною 
їхньої прибутковості, вони мають низьку прибутковість і низький ступінь ризику. Не передбачає активної 
роботи з цінними паперами, ними починають цікавитися в періоди ринкових стрибків і нестабільності. Вони 
забезпечують досить стабільний дохід, і ця стратегія застосовується, коли у підприємства є вільні кошти.

Помірна 
інвестиційна 

стратегія

поєднує агресивну та пасивну інвестиційну стратегії. Диверсифікація портфеля – основа такої стратегії. 
Купуються такі цінні папери, які забезпечують стійкість портфеля щодо прибутковості і ступеня ризику.

Джерело : розроблено автором на основі [6, 10].
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Отже, вибір виду інвестиційної стратегії залежить 
від особливостей інвестиційної діяльності та прийнятої 
підприємством загальної стратегії. Правильно визначена 
інвестиційна стратегія забезпечить підприємству чіткість 
у поставлених завданнях, визначенні цільових орієнтирів 
та більш результативне їх виконання.

Висновки. Підводячи підсумок, можна підкреслити, що 
формування інвестиційної стратегії в мінливих умовах біз-
нес-середовища є складним і творчим процесом, який має 

здійснюватися на основі принципів стратегічного управ-
ління. Це спонукає усі складові елементи взаємодіяти як єди-
ний механізм складної системи, що забезпечує більш резуль-
тативне виконання поставлених цілей. Всебічний аналіз 
факторів зовнішнього та внутрішнього середовища, а також 
урахування їхніх позитивних і негативних впливів дасть 
змогу більш ґрунтовно підійти до визначення виду інвести-
ційної стратегії, яка повинна враховувати насамперед специ-
фіку підприємства, а також види інвестиційної діяльності.

Таблиця 3
Види стратегії реальних інвестицій

Стратегія Характеристика

Стратегія обмеженого 
зростання 

використовується підприємствами, що мають впевнене становище на ринку, унікальну продукцію 
за практичної відсутності конкурентів. Інвестиції спрямовуються на розширення виробництва. 
Інший тип інвесторів, які вибирають таку стратегію, – це підприємства з обмеженими ресурсами. 
Недолік ресурсів і неможливість їх збільшити призводить до стратегії самообмеження розвитку 
підприємства.

Стратегія прискореного 
зростання

спрямована на забезпечення високих темпів операційної діяльності, насамперед обсягів 
виробництва і реалізації продукції. У цих умовах збільшується потреба в інвестиційних ресурсах, 
спрямованих на приріст обігових і необігових активів підприємства. Відповідно, пріоритетним 
напрямом стратегічного інвестиційного розвитку підприємства є ріст обсягу реальних інвестицій.

Стратегія інерційного 
зростання

вибирається підприємствами під час завершення інвестиційного проекту або ліквідації 
підприємства.

Комбінована 
інвестиційна стратегія 

застосовується великими підприємствами, в надрах яких йдуть різні процеси, беруть участь різні 
підрозділи, кожен із яких має свою інвестиційну стратегію розвитку.

Джерело : розроблено автором на основі [6; 10]
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ОТДЕЛЬНЫЕ КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ  
ИНВЕСТИЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЙ

Аннотация. В статье обоснованы теоретические, методические и практические основы разработки результативных 
инвестиционных стратегий предприятий. Обобщена дефиниция «инвестиционная стратегия». На основе классических 
принципов стратегического управления предложены и охарактеризованы принципы инвестиционной стратегии пред-
приятий. Выделены основные направления разработки инвестиционной стратегии. Приведены внешние и внутренние 
факторы, а также их позитивное и негативное действие, которое влияет на формирование инвестиционной стратегии. 
Предложены виды стратегий портфельных и реальных инвестиций, а также их характеристики. Полученные резуль-
таты исследования направлены на то, что правильно определеная инвестиционная стратегия обеспечит предприятию 
четкость в поставленных задачах, определит целевые ориентиры и более результативное их выполнение.

Ключевые слова: инвестиционная стратегия, принципы, факторы, стратегическое управление, внешняя и внутрен-
няя среда предприятия, виды стратегий.

CERTAIN CONCEPTUAL ASPECTS ON THE FORMATION  
OF THE ENTERPRISES INVESTMENT STRATEGY

Summary. Today, more and more enterprises of different sectors of the national economy are aware of the need to develop 
a productive investment strategy that will increase their competitiveness, improve the quality of the products they produce, etc. 
Solving these goals requires attracting investment, which makes the research relevant to the formation of enterprises investment 
strategies in an unstable business environment. The purpose of this article is to define the basic principles and to cover some 
directions of formation of the enterprises investment strategy in the conditions of uncertainty. Forming an investment strategy 
in a changing business environment is a complex and creative process that must be carried out on the basis of strategic manage-
ment principles. This encourages all the constituent elements to interact as a single mechanism of a complex system that ensures 
a more effective fulfillment of the set goals. The investment strategy is part of the overall strategy of individual enterprise, 
subordinates to it, which a manifestation of the system, is based on the enterprise’s long-term development goals, determines 
the priorities of investment activities for specific periods of time, determines the nature and volume of necessary investment 
resources to achieve goals, and determines the orientation of the investment strategy for accelerated growth of the enterprise. 
Use of determin investment strategy taking into account strategic directions and degree of risk. The choice of the type of invest-
ment strategy depends on the specific investment activity and the overall strategy adopted by the company. Properly defined 
investment strategy will provide the company with clarity in the tasks set, the definition of targets and their more effective 
implementation. A comprehensive analysis of external and internal environmental factors, as well as taking into account their 
positive and negative effects, will allow a more thorough approach to determining the type of investment strategy, which should 
take into account, first of all, the specifics of the enterprise, as well as types of investment activities.

Key words: external and internal environment of the enterprise, factors, investment strategy, principles, strategic manage-
ment, types of strategies.


