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умовах виходу економіки країни з кризо-
вого стану важливим аспектом є інтенси-
вність інвестиційної діяльності, оскільки 
без цього неможливо забезпечити сталий 

соціально-економічний розвиток держави. Активі-
зація інвестиційної діяльності є також важливим 
чинником економічного розвитку держави та 
вирішення основних соціальних завдань. Обсяги, 
структура і ефективність використання інвестицій 
– ключовий чинник, що визначає результати гос-
подарювання як на макро-, так і на мікрорівнях 
національної економіки, її конкурентоспромож-
ність та перспективи розвитку [10]. Динамічна 
інвестиційна діяльність є основою стабільного 
функціонування і розвитку економічної системи. 
Управління інвестиційною діяльністю – це сукуп-
ність практичних дій громадян, юридичних осіб та 
держави для реалізації інвестиційних проектів, що 
здійснюється на основі: інвестування недержав-
ним коштом, державного інвестування, іноземного 
інвестування, спільного інвестування. 
Аналіз останніх досліджень та публікацій 

Проблемам управління інвестиційною діяль-
ністю багато уваги приділялось як зарубіжними 
так і вітчизняними вченими-економістами. Знач-
ний внесок у розробку проблем інвестиційної 
політики та управління інвестиціями належить 
вченим І.А. Бланку, Л.М. Борщу, С.В. Васільєву, 
Л.Дж. Гітману, В.М. Грідасову, В.Г. Федоренку, 
Н.А. Хрущі іншим.  

Але разом з цим, питання, що стосуються тео-
ретичного визначення управління інвестиційною 
діяльністю і сьогодні потребують уточнення. 
Також, відкритими залишаються питання удоско-
налення науково-методичних основ механізму 
активізації інвестиційної діяльності. 
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Метою статті є систематизація теоретичних 
підходів щодо сутності та організаційних засад 
управління інвестиційною діяльністю і визначення 
шляхів підвищення ефективності управління інве-
стиційною діяльністю підприємства. 
Виклад основного матеріалу дослідження  

Досліджуючи питання сутності інвестиційної 
діяльності, можна відмітити різноманітність під-
ходів щодо його визначення. Інвестування – це 
процес вкладання фізичного, грошового і інтеле-
кттуального капіталу в об’єкти підприємницької 

діяльності з метою отримання очікуваного ефекту. 
Управління інвестиційною діяльністю – це 
цілеспрямоване регулювання руху всіх видів 
фізичних, грошових і інтелектуальних цінностей, 
які вкладаються в об’єкти підприємництва з 
метою отримання підприємницького доходу [1]. 

Поняття інвестиційної діяльності як 
зарубіжними так і вітчизняними вченими-
економістами трактується по різному. Деякі з них 
розглянемо в табл. 1. 

 
Таблиця 1. Трактування поняття «інвестиційна діяльність» 

Автор Визначення 
Асаул А.Н., 
Войнаренко М.П,  
Єрофеєв П.Ю. 

Інвестиційна діяльність — це цілеспрямоване регулювання руху всіх видів фізичних, грошових і 
інтелектуальних цінностей, які вкладаються в об'єкти підприємництва з метою отримання 
підприємницького доходу [1]. 

Бланк І.А. Вкладання капіталу в усіх його формах у різні інструменти господарської діяльності з ціллю отримання 
прибутку [3]. 

Борщ Л.М. Послідовність сукупних дій її суб'єктів (інвесторів та учасників) щодо здійснення інвестицій з метою 
досягнення стратегічних цілей [5]. 

Васільєв С.В. Інвестиційна діяльність — сукупність дій, пов'язана з довгостроковим вкладенням капіталу в різноманітні 
сфери та галузі національної чи зарубіжної економіки з метою отримання прибутку [6]. 

Гітман Л.Дж., 
Джонк М.Д. 

Інвестиційна діяльність – це спосіб розміщення капіталу, який повинен забезпечити збереження чи 
зростання вартості капіталу та принести позитивну величину доходу [8].  

Градісов В.М. 
Інвестиційна діяльність являє собою процес вкладення капіталу в усіх його формах у різні об’єкти 
(інструменти) його господарчої діяльності з метою одержання прибутку, а також досягнення іншого 
економічного чи позаекономічного ефекту, здійснення якого базується на ринкових принципах і пов’язане з 
факторами часу, ризику і ліквідності [9]. 

Закон України 
«Про 
інвестиційну 
діяльність» 

Інвестиційна діяльність – це сукупність практичних дій громадян, юридичних осіб і держави щодо 
реалізації інвестицій [12]. 

Федоренко В.Г. Комплекс заходів і дій фізичних та юридичних осіб, які вкладають власні кошти (у матеріальній, фінансовій 
та іншій майновій формі) з метою отримання прибутку [13]. 

Хрущ Н.А. 
Система економічних та інших відносин з приводу кругообігу капіталу, який авансований у вигляді 
грошових, майнових, інноваційних та інтелектуальних цінностей в об’єкти підприємницької та інших видів 
діяльності з метою отримання позитивних результатів; витрати на створення, розширення, реконструкцію та 
технічне переозброєння основного капіталу, а також на пов’язані з цим зміни оборотного капіталу [14]. 

 
Науковий інтерес до процесів інвестиційної 

діяльності на різних рівнях їх здійснення визначив 
основні риси сучасної концепції інвестування, яка 
є результатом критичного аналізу, співставлення 
та взаємодоповнення вчень різноманітних 
наукових шкіл. Існує низка визначень, згідно з 
якими інвестиційна діяльність трактується як 
певний економічний процес з притаманними йому 
характерними ознаками. Однак, зауважимо, що у 
даному випадку дискусійним є застосування 
співвідношення категорій діяльності й процесу. 
Наведені визначення носять загальний характер і 
включають в себе надзвичайно широке коло 
відносин. Дискусійним є визначення інвестицій 
лише як процесу вкладення грошових коштів, без 
урахування присутності інших форм, зокрема, у 
вигляді рухомого і нерухомого майна, 
різноманітних фінансових інструментів.  

Більш повним є визначення інвестиційної 
діяльності, що наводиться в Законі України «Про 
інвестиційну діяльність», коментуючи яке можна 
дійти висновку, що сукупність всіх дій і засобів 
сприятиме зрештою соціально-економічному 
розвитку суспільства.  

Позиції вчених, відповідно до яких 
інвестиційна діяльність прирівнюється до процесу 
капітальних вкладень також викликає дискусію. 

Адже вона може здійснюватися і в приріст 
оборотних коштів, фінансових документів та 
нематеріальних активів. Тому ми схильні 
підтримувати позицію І. Бланка, котрий вважає, 
що це «…вкладення капіталу у всіх формах з 
метою забезпечення його зростання в 
майбутньому періоді, отримання поточного 
прибутку або вирішення певних соціальних 
завдань» [3]. Доцільним є визначення, яке на 
основі детального аналізу сутнісних 
характеристик надає В. Градісов. В його тракту-
ванні інвестиційна діяльність розглядається як 
«…процес вкладення капіталу в усіх його формах 
у різні об’єкти (інструменти) господарчої 
діяльності з метою одержання прибутку, а також 
досягнення іншого економічного чи 
позаекономічного ефекту, здійснення якого 
базується на ринкових принципах і пов’язане з 
факторами часу, ризику і ліквідності» [9]. 

Таким чином, можна вважати, що переважно 
під інвестиційною діяльністю слід розуміти суку-
пність дій і заходів з розміщення коштів (інвести-
цій) з метою отримання зростаючої величини 
прибутку і досягнення позитивного фінансового 
результату підприємства. 

Метою інвестування є досягнення конкрет-
ного, заздалегідь зумовленого ефекту, який може 
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носити як економічний, так і позаекономічний 
характер (наприклад, соціальний або еколо-
гічний). 

Розрізняють такі види інвестиційної 
діяльності:  

1) інноваційна діяльність – може розглядатися 
як одна із форм інвестиційної діяльності, що здій-
снюється з метою впровадження досягнень 
науково-технічного прогресу у виробництво та 
соціальну сферу, включаючи: випуск і розповсю-
дження принципово нових видів техніки та техно-
логій; прогресивні міжгалузеві структурні 
зрушення; реалізацію довгострокових науково-
технічних програм з великими строками окупності 
витрат; фінансування фундаментальних дослі-
джень для здійснення якісних змін у стані продук-
тивних сил; розробку та впровадження нової, 
ресурсозберігаючої технології, призначеної для 
поліпшення соціального й екологічного стано-
вища [10];  

2) лізинг – довгострокова оренда устаткування, 
машин, споруд виробничого призначення (з поєд-
нанням елементів відносин купівлі-продажу, до-
ручення, кредиту) як особлива форма інвесту-
вання в основні фонди, що дозволяє підприємцям-
лізингоодержувачам використо-вувати необхідне 
устаткування, машини, споруди без капітальних 
витрат на їхнє придбання [10];  

3) корпоративна (в т.ч. акціонерна) форма інве-
стування – спільне інвестування, що створюється 
у формі відкритого акціонерного товариства, яке 
проводить діяльність суто зі спільного інвесту-
вання [10]. 

На рівні підприємства пріоритетною цільовою 
установкою інвестицій є досягнення, як правило, 
економічного ефекту, який може бути отриманий 
у формі приросту суми інвестованого капіталу, 
позитивної величини інвестиційного прибутку, 
позитивної величини чистого грошового прип-
ливу, забезпечення збереження раніше вкладеного 
капіталу і тому подібне. Досягнення економічного 
ефекту інвестицій визначається їх потенційною 
здатністю генерувати дохід. Як джерело доходу 
інвестиції є одним із найважливіших засобів 
формування майбутнього добробуту інвесторів.  

Практичне здійснення інвестування в реальні 
активи забезпечується інвестиційною діяльністю 
підприємства, що є одним їх самостійних видів 
його господарської діяльності і найважливішою 
формою реалізації економічних інтересів. Під 
інвестиційною діяльністю підприємства розумі-
ється цілеспрямований процес дослідження необ-
хідних інвестиційних ресурсів, вибору ефективних 
об'єктів (інструментів) інвестування, формування 
збалансованої за обраними параметрами інвести-
ційної програми (інвестиційного портфеля) і за-
безпечення її реалізації. Інвестиційна діяльність 
підприємства характеризується наступними осно-
вними особливостями: інвестиційна діяльність є 
важливою формою забезпечення зростання опера-
ційної діяльності підприємства; форми і методи 
інвестиційної діяльності менш залежні від галузе-
вих особливостей підприємства, ніж операційна 

діяльність; обсяги інвестиційної діяльності підп-
риємства характеризуються істотною нерівномір-
ністю за окремими періодами; інвестиційна 
діяльність формує особливий самостійний вид 
грошових потоків підприємства; інвестиційній 
діяльності властиві специфічні види ризиків [3]. 

Інвестиційне регулювання є діяльністю з упо-
рядкування дій, які спрямовані на забезпечення 
економічного зростання в результаті інвестування. 
Об’єктом інвестиційного регулювання є ефектив-
ність розвитку галузей, видів діяльності, підпри-
ємств. Оскільки інвестиції – це вкладення ресурсів 
з метою отримання прибутку, то йдеться про про-
дуктивний розвиток підприємств, продукція яких 
знаходить збут . У державне регулювання інвес-
тиційної діяльності входить управління держав-
ними інвестиціями, а також регулювання умов 
інвестиційної діяльності та контроль за її здійс-
ненням усіма інвесторами й учасниками інвести-
ційної діяльності. Державне регулювання інвести-
ційної діяльності здійснюється з метою реалізації 
економічної, науково-технічної та соціальної полі-
тики. Ефективність регулювання характеризують 
зведені та індивідуальні показники економічного і 
соціального розвитку країни. Результативність 
регулювання інвестиційної діяльності залежить 
від еластичності попиту і пропозиції на інвести-
ційному ринку [2]. 

Управління інвестиційною діяльністю 
здійснюється через інвестиційний механізм, який 
є сукупністю елементів, у процесі взаємодії яких 
забезпечується цілеспрямоване та ефективне 
інвестування. «Сутність механізму управління 
інвестиційною діяльністю полягає у формуванні 
законодавчо-правових і демократичних відносин 
між учасниками для задоволення їх інтересів за 
рахунок використання системи органічно 
взаємопов’язаних соціально-економічних, органі-
заційних, мотиваційних, фінансових та інших 
форм і методів господарювання» [7].  

Складовими інвестиційного механізму є 
органи державного управління інвестиційною 
діяльністю, методи державного управління інвес-
тиційною діяльністю, інвестори, методи управ-
ління інвестиційними проектами та об’єкти 
управління інвестиційною діяльністю. Держава в 
особі органів управління інвестиційною діяльні-
стю аналізує обсяги та напрями інвестиційних 
потоків. 

Органи управління інвестиційною діяльністю 
визначають пріоритети, правила, норми стосовно 
розвитку і функцій інвестиційної інфраструктури, 
джерел інвестування, напрямів використання 
отриманого прибутку в результаті інвестування та 
інше. Результати інвестиційної діяльності наби-
рають вигляду зведених та індивідуальних соціа-
льно-економічних показників, за результатами 
аналузу яких органи управління інвестиційною 
діяльністю здійснюють заходи, спрямовані на 
оптимізацію їх майбутніх значень.  

Метод державного управління інвестиційною 
діяльністю – це юридично виражений спосіб 
впливу органів управління на об’єкт управління, 
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суспільні відносини, що виникають у процесі 
державного управління інвестиційною діяльністю. 
В Україні використовуються адміністративні, 
економічні методи, методи опрацювання 
управлінських рішень, метод експерименту, а 
також методи природничо-технічного класу: 
математичні, кібернетичні тощо [15]. 

Говорячи про методи управління інвестицій-
ною діяльністю, іноземні дослідники в окрему 
групу виділяють методи державного управління 
іноземним інвестуванням. До них належать пара-
метричні та прямі методи управління. Параметри-
чний метод зводиться до контролю за діяльністю 
іноземних інвесторів у формі промислової, комер-
ційної, валютної, кредитної політики держави, 
створення інвестиційних кодексів, законів, що 
визначають умови діяльності іноземних інвесторів 
і впливу на параметри, які визначають прийняття 
рішень іноземним інвестором. Прямі методи здій-
снюються державою централізовано та децентра-
лізовано. В першому випадку державні органи 
беруть участь у процесі прийняття рішень на рівні 
підприємств, у другому – держава передає націо-
нальним державним чи приватним компаніям 
функції контролю над спільним підприємством чи 
діяльністю іноземного інвестора на підставі конт-
рактної угоди [15]. Одним з найголовніших за-
вдань, на яке повинна звертати увагу держава під 
час проведення реформ національної економіки є 
налагодження ефективної дії інвестиційного ме-
ханізму.  

Управління інвестиційною діяльністю слід ро-
зглядати як складову загальної системи управ-
ління підприємством та звертати увагу на: інтег-
рованість із загальною системою управління підп-
риємством, комплексність в процесі формування 
управлінських рішень щодо реалізації інвестицій у 
взаємозв’язку з кінцевими результатами фінансо-
вої діяльності підприємства, високий рівень дина-
мізму управління в галузі формування й реалізації 
інвестицій, багатоваріантність підходів щодо 
прийняття окремих управлінських рішень в сфері 
формування інвестиційних ресурсів підприємства, 
орієнтацію на стратегічний розвиток підприємс-
тва. Метою управління інвестиційною діяльністю 
є: відображення майбутнього стану економіки 
завдяки обсягам інвестицій у виробництво; 
забезпечення потрібної прибутковості та 
терміновості досягнення цілей; розробка стратегій 
інвестиційної діяльності; аналіз економічного 
стану підприємства та доцільність залучення 
інвестицій; визначення слабких і сильних сторін 
підприємства; визначення шляхів розвитку 
підприємства, що займається певним видом 
діяльності, характерних саме йому і т.д. 

Вагоме місце в системі управління інвестицій-
ною діяльністю підприємства належить контролю, 
основними принципами побудови якого є: направ-
леність на реалізацію інвестиційної стратегії; 
орієнтованість на стандарти; відповідність методів 
контролю методам аналізу та планування; своєча-
сність проведення контролю, шо дозволяє усувати 
поточні відхилення до того, як вони можуть при-

йняти серйозний характер; гнучкість та простота 
побудови; економічність, що передбачає рівність 
обсягів видатків щодо розміру ефекту, який може 
бути досягнутий в процесі його здійснення. Осно-
вними видами контролю інвестиційної діяльності 
є стратегічний, поточний та оперативний.  

Управління інвестиційною діяльністю перед-
бачає необхідність проведення фінансово-еконо-
мічних розрахунків, які пов’язані з потоками гро-
шових коштів в різні періоди. Вирішальною при 
цьому є оцінка вартості грошей, яка з часом змі-
нюється з урахуванням норми прибутку на фінан-
совому ринку. Усі фінансово-економічні розраху-
нки повинні враховувати темпи інфляції, яка з 
часом знецінює вартість грошових коштів. Це 
викликає необхідність реального відображення 
вартості інвестиційних активів і грошових потоків 
підприємства. На інвестиційну діяльність підпри-
ємства значно впливає ризик, який виявляється як 
ризик, що пов’язаний з формуванням прибутково-
сті інвестиційних операцій. Врахування ризику 
вимагає серйозної уваги з боку керівників підпри-
ємства, оскільки є постійно діючим фактором, 
який необхідно передбачати в процесі прийняття 
всіх управлінських рішень щодо інвестиційної 
діяльності. Рівень інвестиційного ризику може 
бути оцінений за допомогою економіко-статисти-
чних, експертних або аналогових методів. 

Необхідно відмітити, що інвестиції роблять 
безпосередній вплив на збільшення ринкової вар-
тості фірми. Цінність підприємства і її збільшення 
– природна і логічна мета будь-якого розумного 
керівника, причому ця мета куди більше універса-
льна, ніж збільшення прибутку, який нерідко 
розглядається як головне завдання підприємства. 
Проте, при такому спрощеному підході важко 
зрозуміти логіку деяких типів комерційних стра-
тегій, які не припускають негайної максимізації 
маси прибутку або рівня рентабельності, а 
націлені, скажімо, на розширення свого сектора 
ринку або збільшення нематеріальних активів.  

Усі ці типи комерційної політики набувають 
сенсу, якщо виходити з гіпотези про збільшення 
цінності підприємства як найбільш універсального 
мотиву поведінки керівників підприємства. 
Цінність підприємства – це різниця ринкової 
вартості власного капіталу підприємства і 
ринкової вартості зобов’язань підприємства. 
Економічний сенс категорії «цінність 
підприємства» полягає в тому, що цінність 
підприємства – це те реальне багатство, яке мають 
(і яке можуть отримати в грошовій формі, якщо 
вони того побажають і продадуть свою власність) 
власники підприємства.  

Цінність підприємства реально визначається не 
тим, наскільки великий його капітал (за виклю-
ченням, можливо, капіталу, що знаходиться у 
формі найбільш ліквідних активів), а тим, яке 
положення цей капітал забезпечує підприємству 
на ринку його товарів і послуг. Між тим, це поло-
ження якраз і визначається напрямами інвестицій 
підприємства: якщо вони підвищують його конку-
рентоспроможність і забезпечують приріст доход-
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ності його капіталу, то цінність підприємства 
збільшується і його власники збагачуються. 
Інакше інвестиції, формально збільшуючи пасиви 
підприємства (за рахунок вкладень власного капі-
талу або залучення позикових коштів, що збіль-
шують зобов’язання), призведуть до зниження 
цінності підприємства, оскільки ринкова оцінка 
його капіталу впаде услід за зниженням його кон-
курентоспроможності і прибутковості. Тому будь-
які інвестиції, у тому числі і інвестиції в реальні 
активи, слід розглядати передусім з точки зору 
того, як вони впливають на діяльність підприємс-
тва. Цей критерій оцінки прийнятності інвестицій 
можна визнати найбільш загальним. 
Висновки 

Для підвищення якості роботи по управлінню 
інвестиційною діяльністю на підприємствах 
доцільно автоматизувати процеси інвестиційної 

діяльності та створити оптимальну систему 
оперативного управління інвестиційною діяль-
ністю, що буде формуватись з підсистем плану-
вання, організації та контролю за інвестиціями, які 
у свою чергу будуть контролюватись менедж-
ментом підприємства для забезпечення 
ефективного та стабільного соціально-еконо-
мічного розвитку з можливістю у перспективі 
проводити постійну адаптацію підприємства до 
змінних умов зовнішнього середовища. Основною 
метою інвестицій на підприємстві є забезпечення 
різних форм довготермінового розвитку 
підприємства і нагромадження його капіталу, а 
поняття інвестиційної діяльності підприємства 
доцільно визначати як сукупність операцій, 
пов’язаних із реалізацією інвестиційних проектів 
для отримання довготермінового зростання його 
ринкової ціни. 
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