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ТЕМА 1 

 

СУТНІСТЬ, МЕТА ТА ФУНКЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 

 

1. Поняття інвестицій та інвестиційної діяльності підприємства 

2. Класифікація інвестицій підприємства. 

3. Сутність інвестиційного менеджменту 

4. Інвестиційний менеджмент – система управління інвестиціями 

5. Принципи управління інвестиційною діяльністю 

6. Мета та задачі інвестиційної діяльності підприємства.  

7. Функції та механізм інвестиційного менеджменту підприємства. 

 

1. ПОНЯТТЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВА 

Терміни «інвестиції», «інвестування», «інвестиційний процес», 

«інвестиційна діяльність», «інвестиційна політика» стали вживатися в нашій країні 

порівняно нещодавно. Тому поняття і сутність цих термінів у сучасній економіці 

трактується по-різному. Так, наприклад, поняття «інвестиції» ототожнюють із 

капітальними вкладеннями, «інвестиційна діяльність» – з інвестуванням, хоча ці 

поняття за своєю суттю є неоднозначні. 

Термін «інвестиції» походить від латинського слова «invest», що означає 

вкладення коштів. У більш широкій трактовці інвестиції являють собою вкладення 

капіталу з метою подальшого збільшення. Інвестиції мають фінансове та 

економічне визначення. 

За фінансовим визначенням, інвестиції – це всі види активів (коштів), що 

вкладаються в господарчу діяльність з метою отримання доходу.  

За економічним визначенням, інвестиції – це видатки на створення, 

розширення, реконструкцію та технічне переозброєння основного капіталу, а також 

на пов’язані з цим зміни оборотного капіталу, оскільки зміни у товарно-

матеріальних запасах здебільшого залежать від руху видатків на основний капітал.  

Відповідно до Закону України «Про інвестиційну діяльність» від 18.09.91 р, 

інвестиціями є всі види майнових та інтелектуальних цінностей, які вкладаються 

в об’єкти підприємницької та інших видів діяльності, у результаті якої створюється 

прибуток (дохід) або досягається соціальний ефект. Такими цінностями можуть 

бути: 

 грошові кошти, цільові банківські внески, паї, акції та інші цінні папери; 

 рухоме або нерухоме майно; 

 майнові права, що випливають з авторського права, досвід та інші 

інтелектуальні цінності; 

 сукупність технічних, технологічних, комерційних та інших знань, 

оформлених у вигляді технічної документації, навичок і виробничого досвіду, 
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необхідних для організації того чи іншого виробництва, але не запатентованих 

(ноу-хау); 

 права користування землею, водою, ресурсами, будівлями, обладнанням, а 

також інші майнові права. 

З урахуванням розглянутих основних характеристик економічна сутність 

інвестицій підприємства в найбільш узагальненому вигляді може бути 

сформульована таким чином: 

Інвестиції підприємства являють собою вкладення капіталу в усіх його 

формах у різноманітні об’єкти (інструменти) його господарської діяльності з 

метою отримання прибутку, а також досягнення іншого економічного або 

неекономічного ефекту, здійснення якого базується на ринкових принципах і 

пов’язано з факторами часу, ризику і ліквідності. 

Законом України «Про інвестиційну діяльність» визначено інвестиційну 

діяльність як сукупність практичних дій громадян, юридичних осіб і держави 

щодо реалізації інвестицій.  

За суб'єктами, джерелами інвестування та формами власності розрізняють такі 

види інвестиційної діяльності: 

1) інвестиційна діяльність, що здійснюється громадянами та юридичними 

особами, заснованими на приватній або колективній формі власності 

(приватне інвестування); 

2) інвестиційна діяльність, що здійснюється органами влади і управління 

держави, за рахунок коштів бюджетів, позабюджетних фондів і позичкових 

коштів, а також державними підприємствами, об'єднаннями і установами за 

рахунок власних і позичкових коштів (державне інвестування); 

3) інвестиційна діяльність, що здійснюється органами місцевого 

самоврядування та їх виконкомами за рахунок бюджетних та позабюджетних 

коштів, а також комунальними підприємствами, об'єднаннями та установами 

за рахунок власних і позичкових коштів (комунальне інвестування); 

4) інвестиційна діяльність, що здійснюється іноземними громадянами, 

юридичними особами та державами (іноземне інвестування); 

5) інвестиційна діяльність, що здійснюється громадянами і юридичними 

особами України та іноземних держав (спільне інвестування). 

За об'єктами інвестування виділяються такі види інвестиційної діяльності: 

1). Корпоративне інвестування - вкладення коштів в акції підприємств, які 

створені в організаційно-правовій формі акціонерних товариств, і статутні фонди 

(майно) інших організаційно- правових форм підприємницької діяльності 

корпоративного типу. Залежно від господарського результату корпоративної 

форми інвестування визначаються такі її різновиди:  

- стратегічне інвестування - вкладення коштів у придбання контрольного пакету 

акцій чи цілісного майнового комплексу підприємства; 
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- фінансове інвестування - це придбання значних за розміром пакетів акцій, часток, 

паїв (від 10 до 40% статутного фонду) підприємств з метою перепродажу їх 

стратегічним інвесторам, якщо вартість акцій досягне максимальної межі; 

- портфельне інвестування - це вкладення коштів у незначні за обсягом (від 1 до 

10% статутного фонду) пакети акцій з метою отримання дивідендів. Як правило, 

портфельний інвестор вкладає кошти в кілька чи значну кількість підприємств, 

страхуючи себе від великих збитків, які можуть бути спричинені негараздами в 

роботі якогось із цих підприємств. 

2). Лізинг - довгострокова оренда устаткування, машин, споруд виробничого 

призначення (з поєднанням елементів відносин купівлі-продажу, доручення, 

кредиту) як особлива форма інвестування в основні фонди, що дозволяє 

підприємцям- лізингоодержувачам використовувати необхідне устаткування, 

машини, споруди без капітальних витрат на їх придбання. 

3). Капітальне будівництво - інвестиційна діяльність, що здійснюється з 

метою створення нових і відтворення діючих основних фондів, у які вкладаються 

кошти. 

4). Інноваційна діяльність - здійснюється з метою впровадження досягнень 

науково-технічного прогресу у виробництво та соціальну сферу.  

 

2. КЛАСИФІКАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Інвестиції в об’єкти підприємницької діяльності здійснюються в різних 

формах; з метою обліку, аналізу та планування інвестиції класифікуються за 

різними ознаками: 

1) за об’єктами вкладення капіталу виділяють реальні та фінансові інвестиції; 

2) за характером участі в інвестиційному процесі – прямі та непрямі інвестиції; 

3) за ступенем залежності від доходів – похідні та автономні інвестиції; 

4) за відтворювальною спрямованістю – валові, реноваційні, чисті; 

5) за відношенням до підприємства-інвестора – внутрішні та зовнішні; 

6) за сумісністю здійснення – незалежні, взаємозалежні,взаємовиключні; 

7) за періодом здійснення – короткострокові та довгострокові; 

8) за рівнем доходності – високодоходні, середньодоходні танизькодоходні; 

9) за регіональними джерелами залучення – вітчизняні та іноземні; 

10) за характером використання капіталу – реінвестиції, первісні та 

дезінвестиції; 

11) за регіональною направленістю капіталу – внутрішні та міжнародні; 

12) за рівнем ризику – низькоризикові, середньоризикові, високоризикові; 

13) за галузевою спрямованістю – у розрізі галузей; 

14) за рівнем ліквідності – низьколіквідні, середньоліквідні та високоліквідні; 

15) за формами власності капіталу – приватні, державні, змішані. 
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Здійснюючи інвестиційну діяльність підприємство виступає як інвестор. 

Інвестори класифікуються за такими основними ознаками: 

1) за направленістю основної діяльності – індивідуальний інвестор та 

інституційний інвестор. 

2) за орієнтацією на інвестиційний ефект – орієнтований на проточний 

доход, на довгострокову перспективу та орієнтований на позаекономічний ефект. 

3) за відношенням до інвестиційних ризиків – не схильний до ризику, 

нейтральний до ризику, схильний до ризику. 

4) за приналежністю до резидентів – вітчизняний інвестор та іноземний 

інвестор. 

5) за цілями інвестування – стратегічний інвестор та портфельний 

інвестор. 

6) за менталітетом інвестиційної поведінки – консервативний, помірний 

та агресивний інвестор. 

 

3. СУТНІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 

 

Інвестиційний менеджмент сформувався як самостійна галузь знань у зв’язку 

з інтенсивним розвитком досліджень та накопичення відповідного досвіду у сфері 

портфельного інвестування. З формування портфельної теорії пов’язано 

виникнення і самого терміну «інвестиційний менеджмент», під яким спочатку 

розумілася система управління фінансовими інвестиціями підприємства, а пізніше 

до інвестиційного менеджменту включено і питання реального інвестування. В наш 

час інвестиційний менеджмент є однією з областей знань, яка найбільш динамічно 

га постійно розвивається, доповнюється новими дослідженнями щодо проблем у 

цій сфері. 

Управління інвестиціями (інвестиційний менеджмент) – процес управління 

усіма аспектами інвестиційної діяльності. 

Взагалі управління інвестиціями розглядається на рівні держави, на рівні 

підприємства та окремих інвестиційних проектів, що включає : 

1) управління інвестиційною діяльністю в державних масштабах, що 

передбачає регулювання, контроль, стимулювання та підтримку інвестиційної 

діяльності законодавчо регламентованими методами;  

2) управління окремими інвестиційними проектами, що включають 

діяльність з планування, організації, координації, мотивації та контролю на протязі 

життєвого циклу проекту шляхом використання системи сучасних методів та 

техніки управління. Ця система має ціль забезпечити найбільш ефективну 

реалізацію визначених у проекті результатів за складом та обсягом робіт, вартості, 

якості та відповідності до інтересів учасників інвестиційного проекту; 
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3) управління інвестиційною діяльністю окремого господарюючого 

суб’єкту – підприємства – передбачає управління інвестиційним портфелем 

підприємства (формування, моніторинг, оцінка якості, реінвестування та ін.), 

управління оборотним капіталом (короткострокові інвестиції) і ін. Управління 

інвестиційною діяльністю включає такі функції: управління, аналіз та 

прогнозування; стратегічне, поточне та оперативне планування; моніторинг 

(контроль) та регулювання діяльності.  

Перераховані функції суттєво розрізняються у залежності від рівня суб’єкта 

управління: держави, галузі, регіону (суб’єктів України та АР Крим), 

господарюючих суб’єктів – підприємств. 

На рівні держави управління інвестиційною діяльністю спрямовано на 

соціально-економічний та науково-технічний розвиток України і здійснюється: 

■ у відповідності з державними інвестиційними програмами; 

■ шляхом прямого управління державними інвестиціями; 

■ законодавчими мірами стимулювання та заохочування або під- тримки: 

наприклад, введення податкових ставок та пільг, впровадження системи платежів 

за користування визначених ресурсів тощо; 

■ проведенням відповідної політики: ціноутворення, фінансової та 

кредитної, амортизаційної; 

■ шляхом контролю державних норм та стандартів, а також за виконанням 

правил обов’язкової сертифікації; 

■ антимонопольними мірами, приватизацією об’єктів державної власності, у 

т. ч. об’єктів незавершеного будівництва; 

■ експертизою інвестиційних проектів. 

Основна мета інвестиційного менеджменту – забезпечення найбільш 

ефективних шляхів реалізації інвестиційної стратегії держави. На рівні держави 

функції управління інвестиціями такі (табл. 1). 

Таблиця 1 

Функції інвестиційного менеджменту на рівні держави 

№ 

з/п 

Найменування 

1 Аналіз та прогнозування розвитку інвестиційного ринку з урахуванням 

його кон'юнктури та загальнодержавних потреб у результатах інвестиційної 

діяльності 

2 Розробка стратегічних напрямків інвестиційної політики з урахуванням 

цільових напрямків розвитку країни (суб'єкта України, регіону та ін.) 

3 Законодавча діяльність щодо стимулювання, регулювання, підтримки та 

контролю інвестиційної діяльності 

4 Моніторинг інвестиційної діяльності та реалізація конкретних заходів щодо 

її регулювання на усіх рівнях (держава - галузь - регіон - підприємство - 

проект), підтримка та фінансування окремих інвестиційних проектів. 
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У процесі реалізації основної мети інвестиційний менеджмент на рівні 

держави, суб’єктів України, регіонів має забезпечувати: 

1) високі темпи економічного зростання країни (суб’єктів України та АР 

Крим, регіонів й ін.) за рахунок ефективної інвестиційної діяльності; 

2) мінімізацію інвестиційних ризиків. 

На рівні підприємства управління інвестиційною діяльністю здійснюється у 

відповідності з планами підприємства, що буде детальні розглянуто нижче. 

 

4. ІНВЕСТИЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ – СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ 

 ІНВЕСТИЦІЯМИ 

В Україні багато аспектів управління інвестиціями підприємства, що 

складають основний об’єкт розглянутої функціональне системи управління, поки 

знаходяться лише в стадії становлення зіштовхуючись з об’єктивними 

економічними труднощами сьогодення, недосконалістю нормативно-правової 

бази, недостатнім рівнем підготовки фахівців до роботи в складних ринкових 

умова* Просування країни по шляху ринкових реформ та подолання кризових 

економічних тенденцій дозволить повного мірою застосувати теоретичні 

результати, накопичений закордонний і вітчизняний досвід управління 

інвестиціями на всіх рівнях.  

Інвестиційний менеджмент – це система принципів та методів розробки і 

реалізації управлінських рішень, пов’язаних зі здійсненням інвестиційної 

діяльності підприємства. Місце інвестиційного менеджменту в загальній системі 

управління підприємством може бути проілюстроване схемою (рис. 1).  

 
Рис. 1 Місце інвестиційного менеджменту в загальній системі управління 

підприємством та його взаємозв’язок з іншими основними функціональними 

системами управління 
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Інвестиційний менеджмент органічно входить у загальну систему управління 

підприємством і є однією з основних функціональних його систем, що 

забезпечують реалізацію переважно стратегічних рішень. 

З наведеної схеми також видно, що інвестиційний менеджмент тісно 

пов’язаний з такими основними функціональними системами: управління 

підприємства як операційний, фінансовий, інноваційний менеджмент тощо. Усі 

перелічені зв’язки насамперед ґрунтуються на трьох основних видах діяльності, які 

здійснюються усіма підприємствами незалежно від форми власності та 

організаційно- правової форми господарювання, а саме: операційної, інвестиційної 

та фінансової діяльності. 

 

5. ПРИНЦИПИ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ 

 

Ефективне управління інвестиційною діяльністю підприємства 

забезпечується реалізацією низки принципів, основними з яких є (рис.2): 

■ інтегрованість із загальною системою управління підприємством; 

■ комплексний та системний характер формування управлінських рішень, 

динамізм управління; 

■ варіативність підходів до розробки окремих управлінських рішень; 

■ узгодженість та орієнтованість на стратегічні цілі розвитку підприємства. 

 

Рис. 2. Основні принципи управління інвестиційною діяльністю 

підприємства 

Зміст означених принципів полягає в наступному: 

1. Інтегрованість із загальною системою управління підприємством. 

Забезпечення ефективності всіх сфер діяльності підприємств« прямо чи побічно 

пов’язане з вибором напрямків та форм інвестування, забезпеченнямросту 

ефективності операційної діяльності оптимальним фінансуванням інвестиційних 

проектів, впровадженням досягнень науково-технологічного прогресу і т. ін. І це 
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потребує органічно поєднувати управління інвестиційною діяльністю з 

переліченими (основними) функціональними керуючими система- ми та загальною 

системою управління підприємством. 

2. Комплексний та системний характер формування управлінських 

рішень. Всі управлінські рішення в області формування та реалізації інвестицій 

найтіснішим чином взаємозалежні і справляють прямий чи непрямий вплив на 

кінцеві результати діяльності підприємства в цілому. Управління інвестиціями слід 

розглядати як комплексну функціональну керуючу систему, що забезпечує 

розробку взаємозалежних та взаємодоповнюючих управлінських рішень, кожне з 

яких робить певний внесок у загальну результативність діяльності підприємства. 

3. Динамізм управління. Навіть найбільш ефективні управлінські рішення в 

області формування та реалізації інвестицій, що було розроблено і реалізовано на 

підприємстві в попередньому періоді , не завжди можуть бути повторно 

використані на наступних етапах його інвестиційної діяльності. Це пов’язано з 

динамікою факторів зовнішнього середовища за умов трансформації економіки, і в 

першу чергу, – зі зміною кон’юнктури інвестиційного, фінансового і товарного 

ринків. Постійно змінюються в часі і внутрішні умови функціонування 

підприємства. Система управління інвестиційною діяльністю має особливу 

властивість щодо змін факторів зовнішнього середовища, потенціалу формування 

інвестиційних ресурсів, темпів економічного розвитку, форм організації 

операційної, інвестиційної та фінансової діяльності, фінансового стану тощо. 

4. Варіативність підходів щодо розробки окремих управлінських рішень. 

В інвестиційній діяльності обґрунтування та підготовка кожного управлінського 

рішення мають враховувати можливі альтернативи. Вибір проектів щодо їх 

реалізації та прийняття управлінських рішень засновується на певній системі 

критеріїв. Вона формується підприємством самостійно і повинна відповідати 

вимогам суб’єкт господарювання у сфері управління інвестиційною діяльністю. 

Критерії необхідно постійно переглядати та уточнювати в залежності від мети та 

цілей підприємства у просторі часу. 

5. Орієнтованість та узгодженість на стратегічні цілі розвитку 

підприємства. Якщо проекти управлінських рішень вступають у протиріччя з 

головною метою діяльності підприємства, стратегічними напрямками його 

розвитку, їх слід відхилити, тому що вони не зможуть забезпечити ефективної 

діяльності підприємства у майбутньому. 

6. Постійність та коригованість із загальною системою управління 

підприємством. Принцип «постійність та коригованість на стратегічні цілі із 

загальною системою управління підприємством»  має дуже важливе значення для 

підприємств України, враховуючи особливості становища, розвитку та 

перспективи економіки в цілому. Реалізація розглянутих вище принципів потребує 

постійно їх уточнювати, доповнювати та коригувати в залежності від впливу 
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факторів внутрішнього та зовнішнього характеру. Це допоможе оперативно 

реагувати на зміни та забезпечити ефективну систему управління інвестиційною 

діяльністю підприємства.  

Ефективна система управління інвестиціями – це основа високих темпів 

розвитку підприємства, досягнення необхідних результатів його інвестиційної, 

операційної та фінансової діяльності. 

 

6. МЕТА ТА ЗАДАЧІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Зміст інвестиційної діяльності та принципи управління нею формують мету 

та її задачі. Головна мета управління інвестиційною діяльністю нерозривно 

пов’язана з головною метою господарської діяльності підприємства в цілому і 

реалізується в єдиному комплексі з нею. Слід відзначити, що з розвитком 

інвестиційної теорії змінювалися і підходи економістів до визначення головної 

мети інвестиційної діяльності. На основі досліджень виділяють три основних 

підходи до визначення мети інвестиційної діяльності:  

1) класична економічна теорія (А. Сміт, А. Курно) стверджувала, що головною 

метою інвестиційної та інших видів господарської діяльності підприємства є 

максимізація прибутку. 

2) теорія стійкого економічного зростання: головною метою інвестиційної 

діяльності висуває забезпечення фінансової рівноваги підприємства в 

процесі його розвитку. 

3) сучасна економічна теорія в якості головної цілі інвестиційної діяльності 

підприємства висуває забезпечення максимізації добробуту власників 

підприємства, яке одержує конкретний вираз у максимізації ринкової 

вартості підприємства.  

Наведемо зміст кожного з означених підходів. 

1). Класична економічна теорія стверджувала, що головною метою 

інвестиційної й інших видів господарської діяльності підприємства є максимізація 

прибутку. Згідно теорії Адама Сміта максимізація прибутку окремих суб’єктів 

господарювання веде до максимізації всього суспільного добробуту. Вперше вона 

була чітко сформульована в 1938 р. французьким економістом А. Курно і потім 

набула розвитку в роботах представників неокласичної школи. Реалізація цієї мети 

забезпечувалася шляхом досягнення рівності показників граничного доходу та 

граничних витрат підприємства. 

Однак згодом це формулювання головної мети господарської (у тому числі 

інвестиційної) діяльності підприємства було піддано критиці багатьма 

економістами. Було доведено, що максимізація прибутку далеко не завжди 

забезпечує необхідні темпи економічного розвитку підприємства. Отриманий 

високий за сумою та рівнем прибуток може бути цілком витрачений на цілі 

поточного споживання, у результаті чого підприємство буде позбавлено основного 

джерела формування власних фінансових ресурсів для свого майбутнього розвитку 
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(а підприємство, що не розвивається, в перспективі втрачає досягнуту конкурентну 

позицію на ринку, скорочує потенціал збільшення власного капіталу за рахунок 

внутрішніх джерел, що в остаточному підсумку призводить до зниження його 

ринкової вартості). 

Високий рівень прибутку підприємства може досягатися при високому рівні 

інвестиційного ризику, що генерує погрозу банкрутства. Тому в ринкових умовах 

максимізація прибутку може виступати як одна з найважливіших задач 

інвестиційної діяльності підприємства або як критерій оцінки ефективності 

окремих видів його інвестицій, але не як головна мета інвестиційного 

менеджменту. 

2). Теорія стійкого економічного зростання, що розвивається багатьма 

наступними економістами, головною метою інвестиційної діяльності висуває 

забезпечення фінансової рівноваги підприємства в процесі його розвитку. На їхню 

думку, реалізація цієї мети забезпечує тривалий безкризовий розвиток 

підприємства і поступове розширення обсягу його господарської діяльності в 

процесі інвестування. Разом з тим, така ціль інвестиційної діяльності підприємства, 

мінімізуючи рівень інвестиційних ризиків, пов’язаних із процесом реалізації 

інвестицій, не дозволяє повною мірою реалізувати всі резерви зростання 

рентабельності їхнього використання. Крім того, механізм реалізації цієї мети 

недостатньо пов’язаний з коливаннями кон’юнктури інвестиційного, фінансового і 

товарного ринків, що змінюють параметри умов формування інвестицій 

конкретного підприємства за заданих темпів його економічного розвитку. У зв’язку 

з викладеним, досягнення і підтримка фінансової рівноваги не може розглядатися 

як головна мета інвестиційної діяльності підприємства (хоча і є однією з важливих 

задач інвестиційного менеджменту). 

3). Сучасна економічна теорія головною метою інвестиційної діяльності 

підприємства вважає забезпечення максимізації добробуту власників 

підприємства, що отримує конкретне вираження в максимізації ринкової вартості 

підприємства. Це положення поділяється всіма сучасними теоретиками в області 

інвестиційного менеджменту, тому що, на їхню думку, воно щонайкраще реалізує 

фінансові інтереси власників підприємства. У цій головній меті відображаються 

фактори часу, прибутковості і ризику, що є більш повним відображенням мотивації 

інвестиційної діяльності підприємства. 

Спираючись на викладене вище, І Бланк підкреслює, що головною метою 

інвестиційного менеджменту є забезпечення максимізації добробуту власників 

підприємства в поточному і перспективному періоді.  

Головна мета інвестиційного менеджменту — забезпечення найбільш  

ефективних шляхів реалізації інвестиційної стратегії підприємства. У процесі 

реалізації своєї головної мети управління інвестиційною діяльністю підприємства 

спрямовано на вирішення таких основних задач: 
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1. Забезпечення високих темпів економічного розвитку підприємств за 

рахунок ефективної інвестиційної діяльності. Остання реалізується шляхом: 

визначення загальних потреб у інвестиційних ресурсах для вирішення стратегічних 

цілей розвитку операційної діяльності підприємства; забезпечення у повній мірі 

високих темпів розширеного відтворення необоротних операційних активів; 

формування ефективної і збалансованої інвестиційної програми підприємства на 

майбутній період (інвестиційна діяльність). 

2. Забезпечення максимальної дохідності, чи прибутковості інвестиційної 

діяльності підприємства. Прибутковість насамперед буде примана за рахунок 

вибору підприємством найбільш ефективний інвестиційних проектів та фінансових 

інструментів інвестування необхідно мати на увазі, що максимізація прибутковості 

досягається, як правило, за істотного зростання рівня інвестиційних ризиків чому 

потрібно вибирати оптимальні проекти з урахуванням прибутковості інвестицій та 

припустимого інвестиційного ризику Межа конкретного рівня ризику залежить від 

особи (осіб), яка приймає остаточне рішення. 

3. Забезпечення мінімізації ризиків у інвестиційній діяльності важливою 

задачею є зниження рівня інвестиційного ризику. Необхідно вибирати оптимальні 

рішення щодо забезпечення відповідно рівня прибутковості та мінімізації рівня 

ризику. Це можна зроби и за рахунок заходів щодо зниження, запобігання, 

ліквідації, передачі їх партнерам та існуючих форм страхування. 

4. Забезпечення оптимальної ліквідності інвестицій і можливостей швидкого 

реінвестування капіталу за зміни зовнішніх і внутрішніх умов здійснення 

інвестиційної діяльності. Мінливий інвестиційний клімат країни, зміни 

кон’юнктури інвестиційного ринку в цілому; окремих його сегментів, зміни 

стратегічних цілей розвитку або фінансового потенціалу підприємства можуть 

призвести до зникнення очікуваного рівня дохідності (прибутковості) окремих 

інвестиційних проектів і фінансових інструментів інвестування. У зв’язку з цим 

важливу роль здобуває своєчасне реінвестування капіталу і найбільш дохідні 

(прибуткові) об’єкти інвестування, що забезпечують необхідний рівень 

ефективності інвестиційної діяльності в цілому. Найважливішою умовою 

забезпечення можливостей також інвестування капіталу виступає оптимізація 

рівня ліквідності сформованої підприємством інвестиційної програми 

(інвестиційного портфеля) у розрізі складових її інвестиційних проектів 

(фінансових інструментів інвестування). У даному випадку мова йде про 

оптимізацію, тому що максимізація рівня ліквідності інвестиційної програми 

(портфеля), як правило, супроводжується зниженням ефективності інвестиційної 

діяльності, а його мінімізація призводить до зниження можливостей інвестиційного 

маневру і втрати платоспроможності за порушення фінансової рівноваги 

підприємства у процесі інвестування. 
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5. Забезпечення достатнього обсягу інвестиційних ресурсів і оптимізація та 

погодженість їх структури з прогнозом. Необхідно збалансовувати та обов’язково 

оптимізувати форми, методи та можливі джерела фінансування інвестиційної 

діяльності підприємства. Важливу роль у реалізації цієї задачі займає 

обґрунтування схем фінансування окремих реальних проектів і оптимізація 

структури можливих джерел залучення капіталу для здійснення інвестиційної 

діяльності підприємства в цілому. Це необхідно пов’язувати з ефективністю 

використання усіх можливих джерел фінансування, а особливо – позикових та 

залучених коштів. 

6. Забезпечення фінансової стійкості та платоспроможності підприємства у 

процесі інвестиційної діяльності. Фінансова стійкість та платоспроможність є 

певною гарантією щодо здійснення підприємством ефективної інвестиційної 

діяльності. Це пов’язано зі значним вилученням у процесі інвестування фінансових 

коштів у великих розмірах і, як правило, на тривалий період. Крім того, грошові 

потоки з інвестиційної діяльності відрізняються істотною нерівномірністю. 

Підприємство має заздалегідь розробляти прогнози щодо впливу інвестиційної 

діяльності на рівень своєї фінансової стійкості та платоспроможності. 

7. Пошук ефективних шляхів прискорення реалізації діючої інвестиційної 

програми підприємства. Інвестиційна програма підприємства – це послідовність 

реалізації запропонованих інвестиційних проектів, і вона повинна чітко 

виконуватися. Реалізація кожного інвестиційного проекту сприяє прискоренню 

економічного розвитку підприємства в цілому і, крім того, формується додатковий 

грошовий потік підприємства за рахунок інвестиційного прибутку та 

амортизаційних відрахувань. Реалізація інвестиційної програми підприємства 

скорочує терміни використання кредитних ресурсів за тими інвестиційними 

проектами, що фінансуються з залученням позикового капіталу. Швидка реалізація 

інвестиційних проектів, що входять до складу інвестиційної програми 

підприємства, сприяє зниженню рівня інвестиційних ризиків, викликаних зміною 

факторії зовнішнього характеру. 

Усі розглянуті задачі інвестиційного менеджменту найтіснішим чином 

взаємозалежні, взаємодоповнюючі і тому їх слід розглядати і враховувати у 

сукупності з урахуванням особливостей кожної окремо. 

Об’єктом інвестиційного менеджменту виступають інвестиції 

підприємства та його інвестиційна діяльність. 

Інвестиційний менеджмент як управлінська система характеризується 

суб’єктами управління. Сучасна практика інвестиційного менеджменту дозволяє 

виділити три основні групи таких суб’єктів: 

1) власник підприємства (самостійно здійснює функції інвестиційного 

менеджменту, як правило, на малих підприємствах); 
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2) інвестиційний менеджер широкого профілю (найманий працівник, що 

здійснює практично всі функції інвестиційного управління підприємством); 

3) функціональний інвестиційний менеджер (найманий працівник, що 

здійснює спеціалізовані функції управління в одній зі сфер інвестиційної 

діяльності) – менеджер з управління інвестиційними ризиками, менеджер з 

управління грошовими потоками, менеджер з управління фінансовими 

інвестиціями, менеджер з управління реальними інвестиціями. 

Зі зростанням обсягів інвестиційної діяльності та її диверсифікацією потреба 

в інвестиційних менеджерах усіх рівнів буде зростати, а їхня спеціалізація – 

постійно розширюватись. 

 

7. ФУНКЦІЇ ТА МЕХАНІЗМ ІНВЕСТИЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 

ПІДПРИЄМСТВА 

Система інвестиційного менеджменту реалізує свою головну мету й основні 

задачі шляхом здійснення певних функцій. Ці функції поділяються на дві основні 

групи, які визначені комплексним змістом системи управління інвестиційною 

діяльністю. 

1. Функції інвестиційного менеджменту як управлінської системи. 

2. Функції інвестиційного менеджменту як спеціальної області управління 

підприємством. Склад цих функцій визначено конкретним об’єктом даної 

управлінської системи (управління реальними інвестиціями; управління 

фінансовими інвестиціями; управління формуванням інвестиційних ресурсів; 

управління грошовими потоками з інвестиційної діяльності). 

Теорія управління розглядає ці функції як специфічні. Кожна з цих функцій 

може бути конкретизована більш цілеспрямовано з урахуванням специфіки 

інвестиційної діяльності окремих підприємств. При здійсненні такої конкретизації 

на кожному підприємству може бути побудована багаторівнева функціональна 

система управління інвестиційною діяльністю. 

Управління інвестиціями на рівні підприємства з урахуванням розглянутої 

системи задач включають виконання таких функцій (табл. 2). 

Таблиця 2 

Функції інвестиційного менеджменту підприємства 

№ 

з/п 

Функція Зміст 

1 2 3 

1 Аналіз та 

прогнозування 

розвитку 

інвестиційного ринку 

Досліджується та аналізується інвестиційний ринок 

держави, галузі, регіону та вплив цих факторів на 

інвестиційну діяльність підприємства (реальні та фінансові 

інвестиції). Вивчаються законодавчо - правові умови 

інвестиційної діяльності підприємства та за формами 
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інвестицій. На підставі аналізу, мети, цілей та задач 

підприємства формується прогноз інвестиційного ринку в 

цілому та діяльності окремого підприємства 

2 Розробка стратегічних 

напрямків 

інвестиційної 

діяльності 

підприємства 

Виходячи із цільових напрямків розвитку (загальної 

стратегії економічного розвитку) підприємства і його 

інвестиційних можливостей (наявність власних та 

можливостей зовнішніх інвестиційних ресурсів) та 

прогнозу кон'юнктури інвестиційного ринку формується 

система цілей інвестиційної діяльності: участь в 

інвестиційних проектах та цільових інвестиційних 

програмах держави, регіону та її основні напрямки на 

довгостроковий період. Визначаються найбільш 

пріоритетні задачі на короткостроковий період 

3 Розробка стратегії 

формування 

інвестиційних ресурсів 

підприємства 

Визначається загальна потреба в інвестиційних ресурсах, 

необхідних для реалізації інвестиційної стратегії 

підприємства. Розраховується можливість формування 

інвестиційних ресурсів за рахунок усіх можливих джерел: 

власних, залучених та позикових. Визначається доцільність 

залучення для реалізації інвестиційної стратегії позичкових 

та особливо залучених коштів. Обов'язково необхідно 

оптимізувати структуру джерел інвестиційних ресурсів та 

забезпечити ефективність і раціональність їх використання. 

Необхідно забезпечити фінансову стійкість та 

платоспроможність підприємства 

4 Оцінка інвестиційної 

привабливості проектів 

та відбір найбільш 

ефективних 

Відбираються для вивчення інвестиційні проекти, які 

найбільш відповідають інвестиційній стратегії 

підприємства; проводиться ретельна їх експертиза, 

розраховуються показники економічної ефективності 

кожного окремого інвестиційного проекту і здійснюється їх 

відбір за певними критеріями 

5 Оцінка інвестиційних 

якостей окремих 

фінансових 

інструментів (ФІ) та 

відбір найбільш 

ефективних з них 

Розглядаються пропозиції фінансових інструментів (цінні 

папери) на ринку; оцінюються окремі показники їх 

інвестиційних якостей; здійснюються розрахунки їх 

реальної ринкової вартості; відбираються найбільш 

ефективні з них 

6 Формування 

інвестиційного 

портфелю та його 

оцінка за критеріями 

дохідності, ризику та 

ліквідності 

3 урахуванням можливостей залучення інвестиційних 

ресурсів і розрахованих показників дохідності та рівня 

ризику за кожним інвестиційним проектом та фінансовим 

інструментом провадиться відбір для їх безпосередньої 

реалізації за такими етапами: 1) формується інвестиційний 

портфель та оптимізуються пропорції між реальними та 

фінансовими інвестиціями в цілому; 2) обираються у 
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розрізі кожної з форм найбільш ефективні (співвідношення 

дохідності та ризику) інвестиційні проекти (ФІ для 

інвестування); 3) проводиться оцінка ліквідності портфелю 

7 Поточне планування та 

управління реалізацією 

окремих інвестиційних 

програм і проектів 

Розробляються календарні плани реалізації окремих 

інвестиційних проектів та їх бюджетів. Формуються різні 

види планів щодо поточного планування та управління 

інвестиційними програмами та проектами. Це дозволяє 

забезпечити ефективне управління сформованим 

інвестиційним портфелем 

8 Моніторинг та 

реалізація окремих 

інвестиційних програм 

і проектів 

Формується система показників, пов'язаних з реалізацією 

кожної інвестиційної програми та окремих інвестиційних 

проектів; визначається періодичність збору та аналізу 

інформації; визначаються основні чинники щодо затримки 

або відхилення за усіма показниками кожного проекту, що 

дозволяє оперативно реагувати та ліквідувати різні 

перепони щодо ефективної реалізації програм та проектів 

9 Підготовка рішень про 

своєчасне припинення 

впровадження 

неефективних 

інвестиційних проектів 

(продаж окремих 

фінансових 

інструментів) та 

реінвестування 

капіталу 

Внаслідок зміни факторів зовнішнього та внутрішнього 

характеру фактична або очікувана ефективність окремих 

інвестиційних проектів (ФІ) може виявитися набагато 

нижчою від розрахованої. А тому приймається рішення про 

вихід з таких інвестиційних проектів (продаж окремих ФІ) 

та визначаються форми цього виходу (реалізація, 

акціонування і т. п.). Відповідно здійснюється коригування 

інвестиційного портфелю шляхом підберу інших 

інвестиційних проектів або ФІ, куди реінвестується 

вивільнений капіталу 

 

Процес управління інвестиційною діяльністю базується на  певному 

механізмі. Механізм інвестиційного менеджменту представляє собою систему 

основних елементів, що регулюють процес розробки і реалізації інвестиційних 

рішень підприємства. Елементами механізму інвестиційного менеджменту є:  

  державне нормативно-правове регулювання інвестиційної діяльності 

підприємства (законодавчі та нормативні акти держави); 

 ринковий механізм регулювання інвестиційної діяльності підприємства 

(кон’юнктура інвестиційного ринку); 

 внутрішній механізм регулювання окремих аспектів діяльності підприємства 

(статут, внутрішні нормативи підприємства); 

 інформаційне забезпечення інвестиційного менеджменту (фінансові та 

статистичні звіти підприємства); 

 методи управління інвестиціями; 

 фінансові важелі (амортизаційні відрахування, ставки податків, валютні курси, 

ціна, відсоткові ставки, фінансові санкції, дисконт та ін.). 
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Контрольні питання 

1. Розкрийте зміст поняття і сутність інвестицій  

2. Поняття інноваційної діяльності та його види. 

3. Ознаки класифікації інвестицій підприємства. 

4. Сутність і основна мета інвестиційного менеджменту. 

5. Функції інвестиційного менеджменту на рівні держави.  

6. Інвестиційний менеджмент у загальній системі управління підприємством. 

7. Основна мета інвестиційного менеджменту, її підпорядкованість стратегії 

економічного розвитку підприємства.  

8. Основні принципи управління інвестиційною діяльністю підприємства. 

9. Підходи щодо визначення мети інвестиційної діяльності. 

10. Основна мета та задачі інвестиційного менеджменту. 

11. Охарактеризуйте основні функції інвестиційного менеджменту підприємства. 

12. Об’єкт, суб’єкт та елементи механізму інвестиційного менеджменту. 
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