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ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА ЯК СПОСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ 

БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Забезпечення інвестиційної безпеки підприємства буде дотримано, якщо інвестиційна діяльність 

підприємства буде підпорядкована певній інвестиційній політиці, яка передбачає стратегічний курс 

розвитку підприємства. Ефективна організація інвестиційної політики дозволить мінімізувати ризики 

при реалізації інвестиційного проекту, що є передумовою забезпечення інвестиційної безпеки 

підприємства. Яка, в свою, чергу, залежить від стратегічного планування. Під стратегічним планом 

розуміємо визначений у часі, збалансований за ресурсами перелік стратегічних заходів. Під 

інвестиційною стратегією підприємства розуміємо визначення в стратегічному плані основних 

інвестиційних цілей і завдань підприємства та затвердження порядку дій та розподілу ресурсів, 

необхідних для досягнення стратегічних цілей. Етапи процесу розробки інвестиційної стратегії 

підприємства такы: 1. Аналіз економіко-правових умов інвестиційної діяльності підприємства. 2. Оцінка 

потенціалу підприємства. 3. Формування стратегічних цілей інвестиційної діяльності. 4. Аналіз 

альтернатив вибору стратегічних напрямів інвестиційної діяльності. 5. Визначення стратегічних 

напрямів формування інвестиційних ресурсів. 6. Формування інвестиційної політики за основними 

аспектами інвестиційної діяльності. 7. Оцінка результативності розроблення інвестиційної стратегії. 

Критерії оцінки інвестиційної стратегії: внутрішня збалансованість інвестиційної стратегії; узгодженість 

інвестиційної стратегії з загальною стратегією економічного розвитку підприємства; реалізованість 

інвестиційної стратегії з урахуванням наявних ресурсів; прийнятність рівня ризику, пов’язаного з 

реалізацією інвестиційної стратегії. Роль інвестиційної стратегії в забезпеченні ефективного розвитку 

підприємства зводиться до: механізму реалізації цілей економічного і соціального розвитку 

підприємства; забезпеченню активного маневрування інвестиційними ресурсами; забезпеченню 

стратегічних змін організаційної культури підприємства; забезпечення критеріальних оцінок вибору 

інвестиційних проектів; забезпечення вибору фінансових інструментів інвестування. 

Під час розробки інвестиційної політики на підприємстві, з метою забезпечення інвестиційної безпеки, 

і необхідно дотримуватися таких принципів: націленість інвестиційної політики на досягнення 

стратегічних планів підприємства і його фінансову стійкість; облік інфляції як фактора ризику; економічне 

обґрунтування інвестицій; формування оптимальної структури портфельних і реальних інвестицій; 

ранжування проектів та інвестицій за їх важливістю і послідовністю реалізації, виходячи з наявних ресурсів 

та з урахуванням залучення зовнішніх джерел; вибір надійних і більш дешевих джерел і методів 

фінансування інвестицій. 

Врахування цих та інших принципів дозволить уникнути помилок та прорахунків при розробці 

інвестиційної політики на підприємстві. Інвестиційна політика на підприємстві повинна бути спрямована 

на забезпечення фінансової стійкості підприємства не тільки на сьогодні, а й на майбутнє. Дане завдання 

можна вирішити, використовуючи методи оптимального управління. Сутність оптимального управління 

полягає в тому, що воно не лише забезпечує компенсацію збурень, що впливають на об’єкт управління, а й 

прагне до знаходження найкращої оптимальної траєкторії розвитку. У процесі реалізації цієї основної мети 

інвестиційне управління спрямоване на вирішення таких найважливіших завдань: забезпечення високих 

темпів економічного розвитку підприємства за рахунок ефективної інвестиційної діяльності; максимізація 

доходів від інвестиційної діяльності; мінімізація інвестиційних ризиків; забезпечення фінансової стійкості і 

платоспроможності підприємства в процесі здійснення інвестиційної діяльності; пошук шляхів 

прискорення реалізації інвестиційних програм.  

Таким чином, інвестиції, будучи стратегічним ресурсом підприємства, виступають в якості інструменту 

реалізації довгострокових планів, пов’язаних з економічним зростанням підприємства. Інвестиційна 

діяльність повинна бути підпорядкована ефективному використанню інвестицій в стратегічному управлінні 

підприємством. Наявність же інвестиційної політики дозволить досягти підприємству цільового стану в 

мінімально можливі терміни. 
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