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Секція 1. Фінанси, страхування і біржова діяльність: інноваційно-

інвестиційні стратегії. 
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УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА 

В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ 

БЕЗПЕКИ 

Сучасні умови господарювання в Україні супроводжуються 

активізацією євроінтеграційних процесів, що підвищує актуальність питань 

забезпечення інвестиційної спроможності держави, регіонів, галузей, 

окремих підприємств. З метою подальшого удосконалення методологічних 

підходів до оцінки та позиціонування суб’єктів господарської діяльності в 

інвестиційному просторі виникає необхідність поширення та конкретизації 

понятійного апарату у даному напрямі досліджень. Умови господарювання 

вітчизняних підприємств, які характеризуються низкою чинників 

негативного впливу (політична та економічна нестабільність, фінансова 

криза, різкі інфляційні коливання тощо) обумовлюють необхідність 

інтерпретації поняття інвестиційної спроможності підприємства в контексті 

фінансово-економічної безпеки. 

Інвестування є процесом вкладення майнових та немайнових 

цінностей в об’єкти підприємницької та інших видів діяльності, в результаті 
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чого створюється прибуток, або досягається соціальний ефект, саме тому 

вони є однією з основних характеристик соціально-економічної ситуації в 

Україні та тенденцій розвитку та забезпечення соціально-економічної 

стійкості підприємства [1]. 

Фактично, інвестицією вважається будь-яке вкладення коштів, якщо 

воно принесе прибуток їх власникові. Згідно з Законом України «Про 

інвестиційну діяльність» інвестиціями є всі види майнових та 

інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об'єкти підприємницької та 

інших видів діяльності, в результаті якої створюється прибуток (доход) або 

досягається соціальний ефект [2]. 

Основою метою інвестиційної діяльності підприємства є забезпечення 

найбільш ефективних шляхів розширення активів підприємства з позицій 

перспектив його розвитку й збільшення його ринкової вартості. З 

урахуванням цього, зміст інвестиційної діяльності підприємства можна 

сформулювати таким чином: він являє собою частину загальної фінансової 

стратегії, що полягає у виборі та реалізації найбільш ефективних шляхів 

розширення обсягів активів підприємства для забезпечення основних 

напрямків його розвитку.  

Управління інвестиційною діяльністю представляє собою сукупність 

практичних дій громадян, юридичних осіб та держави щодо реалізації 

інвестицій, тобто воно здійснюється на основі: недержавного фінансування, 

державного інвестування, іноземного капіталу, спільного інвестування. 

Менеджмент інвестицій може упроваджуватись у найрізноманітніших 

формах: реальній, фінансовій, інтелектуальній, інноваційній. 

Головною метою управління інвестиційною діяльністю підприємства 

можна зазначити отримання максимального прибутку не тільки у 

поточному, але й у перспективному періодах. Це передбачає розв’язання 

низки питань, зокрема: розробка інвестиційної стратегії підприємства; 

пошук і формування інвестиційних ресурсів; оцінка ефективності проектів; 
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формування і оцінювання інвестиційного портфелю; оцінка інвестиційної 

привабливості підприємства [3]. 

Враховуючи вищезазначене можна визначити, що система управління 

інвестиційною діяльністю підприємства є частиною загальної системи 

управління підприємством та уключає розробку напрямів діяльності 

підприємства в частині інвестиційної складової, що орієнтована на 

збільшення прибутку, за рахунок довгострокових вкладень капіталів, 

призначених для створення, розміщення, реконструкції, модернізації, 

технічного переозброєння підприємства. 

Таким чином, якщо фінансово-економічна безпека підприємства – 

стан захищеності його інтересів від негативних чинників внутрішнього і 

зовнішнього середовища та створення необхідних фінансово-економічних 

умов для безперервної успішної діяльності та стійкого розвитку 

підприємства, метою забезпечення якого є досягнення найвищої 

ефективності та стабільності його функціонування і створення передумов 

для подальшого розвитку шляхом своєчасного виявлення та запобігання 

зовнішнім і внутрішнім небезпекам і загрозам. То інвестування, а в 

подальшому і управління інвестиційної діяльності є взаємопов`язуючими 

факторами забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємництва.   

Формування системи інвестиційної безпеки на підприємстві повинне 

передбачати взаємозв’язок чітко визначених цілей і завдань кожного рівня 

управління, при цьому вибираючи оптимальні шляхи реалізації рішень. 

Горизонтальні і вертикальні рівні менеджменту повинні переслідувати ту ж 

мету, що і загальна система управління. Тому система управління 

інвестиційною безпекою підприємства повинна бути комплексом 

взаємозалежних, збалансованих рішень, як в сфері забезпечення захисту 

інвестиційних інтересів суб’єкта господарювання, так і в управлінні його 

інвестиційною діяльністю. Система управління повинна врахувати 

альтернативні шляхи забезпечення безпеки підприємства, при чому вибір 
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конкретного проекту повинен відповідати інвестиційній стратегії і 

конкретній інвестиційній політиці підприємства [4]. 

З економічної точки зору надійність підприємства відображає його 

стійкість, тобто такий стан інвестиційної діяльності, при якому 

господарська діяльність підприємства забезпечує в нормальних умовах 

виконання всіх його зобов’язань перед працівниками, іншими 

організаціями, державою завдяки достатнім доходам і відповідності доходів 

і витрат. Прояв загроз безпеці економіки підприємства відображатиметься 

на стан його інвестиційної діяльності, що характеризується фактично 

досягнутими значеннями комплексу показників виробничо-господарської і 

інвестиційної діяльності. Діагностика цих показників, зіставлення їх 

фактичного рівня з відповідними граничними значеннями, мінімально 

допустимими з точки зору безпеки подальшої діяльності, дозволить 

своєчасно розрізняти і локалізувати «явні» і симптоматичні ознаки кризи, 

що наближається [5]. 

  Для підвищення якості роботи по управлінню інвестиційною 

діяльністю, як складової фінансово-економічної безпеки на підприємствах, 

доцільно автоматизувати процеси інвестиційної діяльності та створити 

оптимальну систему оперативного управління інвестиційною діяльністю, 

що буде формуватись з підсистем планування, організації та контролю за 

інвестиціями, які у свою чергу будуть контролюватись менеджментом 

підприємства для забезпечення ефективного та стабільного соціально- 

економічного розвитку з можливістю у перспективі проводити постійну 

адаптацію підприємства до змінних умов зовнішнього середовища.   
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