ЕКОНОМІКА І СУСПІЛЬСТВО

Випуск # 19 / 2018
DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2018-19-93
УДК 338.984:657.62 (073)

Особливості планування інвестиційної стратегії розвитку
на підприємствах у сучасних умовах
Сазонова С.В.

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту
Державного університету телекомунікацій
У статті уточнено сутність інвестиційної стратегії розвитку; сформульовано особливості стратегічного планування для сучасних підприємств та виявлено основні перешкоди на шляху впровадження інвестиційної
стратегії розвитку. Це дало можливість обґрунтувати та запропонувати оновлений механізм планування інвестиційної стратегії розвитку на підприємстві. Визначені складники цього механізму забезпечують адаптивність планування інвестиційної стратегії розвитку підприємства до зміни внутрішнього та зовнішнього середовища у сучасних умовах, що посилює конкурентоспроможність підприємства та забезпечує його розвиток у
довгостроковій перспективі.
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Sazonova S.V. PECULIARITIES OF PLANNING INVESTMENT STRATEGY OF DEVELOPMENT ON
ENTERPRISES IN MODERN CONDITIONS
The article clarifies the essence of the investment development strategy; features of strategic planning are formulated for modern enterprises and the main obstacles identified in the way of implementation of investment strategy.
This allowed to substantiate and offer an updated mechanism for planning an investment strategy for enterprise
development. The components of this mechanism making the opportunity to adapt of the planning of the investment
strategy of the enterprise development to changes in the internal and external environment in modern conditions.
This will strengthen the competitiveness of the enterprise and ensure its development in the long term.
Keywords: investment development strategy, development planning strategic, components of the mechanism
of investment strategic planning.

Постановка проблеми. Нині системи
стратегічного управління та менеджменту
дуже важко справляються із позаплановими
подіями у політичній, економічній та соціальній сферах. Зовнішнє середовище підприємства перебуває у постійних процесах змін
під впливом конкурентів, вимог споживачів,
технологічного прогресу, а також завдяки
трансформації господарських зв’язків. Більшості підприємств у таких умовах необхідним
є впровадження інвестиційної стратегії розвитку для підвищення ефективної діяльності
підприємства та його конкурентоздатності, а
також нові підходи до стратегічного плану© Сазонова С.В.

вання, яке є основоположною функцією стратегічного управління. Визначення основних
особливостей планування інвестиційної стратегії розвитку в сучасних умовах дасть змогу
вдосконалити систему стратегічного планування на підприємстві; виявити напрями розвитку та модернізації виробництва згідно з
тенденціями розвитку сучасного ринку; зрозуміти, які необхідні структурні, управлінські та
організаційні зміни, що забезпечать інвестиційний розвиток підприємства.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Теорії та практиці стратегії розвитку приділяється велика увага з боку таких закордонних
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ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Сазонова С.В. ОСОБЕННОСТИ ПЛАНИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ НА
ПРЕДПРИЯТИЯХ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
В статье уточнена сущность инвестиционной стратегии развития; сформулированы особенности стратегического планирования для современных предприятий и выявлены основные препятствия на пути ее
внедрения. Это позволило обосновать и предложить обновленный механизм планирования инвестиционной
стратегии развития предприятия. Определены составляющие этого механизма, которые обеспечивают адаптивность планирования инвестиционной стратегии развития предприятия к изменениям внутренней и внешней среды в современных условиях, что усиливает конкурентоспособность предприятия и обеспечивает его
развитие в долгосрочной перспективе.
Ключевые слова: инвестиционная стратегия развития, стратегическое планирование, составляющие
механизма инвестиционного стратегического планирования.

МУКАЧІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
науковців, як М. Альберт, Н. Вінер, П. Друкер,
М. Мескон, Г. Мінтцберг, Т. Пітерс, М. Портер,
Й. Шумперт, Ф. Хедоурі. Проблематика інвестиційної стратегії підприємства в сучасних
умовах висвітлюється у працях таких відомих
сучасних учених, як О.Є. Гудзь, І.М. Зелізко,
С. Легамінова, Ю.В. Пахомова, П.А. Стецюк, І.Ю. Швець. Різні аспекти інвестиційної
стратегії розвитку підприємства відображені
у працях О. Апарової, Є. Байкова, Г. Бубнової, В. Василенко, А. Глушанкової, Л.В. Лазоренко, Ю. Пахомової. Але, незважаючи на
значний вклад у розроблення цієї тематики, у
вітчизняній науковій літературі поки що немає
чіткого механізму планування інвестиційної
стратегії розвитку підприємства у сучасних
складних умовах. Тому вважаємо необхідним переосмислення наявних напрацювань
та здійснення наукових розробок зазначеної
проблематики.
Мета дослідження – аналіз теоретичних
підходів до вивчення проблем планування
інвестиційної стратегії розвитку підприємства
та його особливостей на телекомунікаційних
підприємствах для створення ефективної
системи планування та впровадження зазначеної стратегії під час надання сучасних телекомунікаційних послуг.
Виклад основного матеріалу. Важливе
місце серед усіх функцій менеджменту підприємства завжди займало стратегічне планування, але в сучасних економічних умовах
підсилилася роль планування інвестиційної
стратегії розвитку, оскільки це дає можливість сталого розвитку підприємства в умовах глобальної економічної кризи. До основних проблем, які підтверджують необхідність
розроблення та впровадження інвестиційної
стратегії розвитку на підприємствах, можна
віднести: високу інформатизацію суспільства,
підсилення значення доступу до інформаційних ресурсів, розвиток принципово нових
видів товарів та послуг, зміни у життєвому
циклі товарів та послуг, підвищення інтересу
до прогнозування тенденцій споживання, прискорення науково-технічного прогресу тощо.
Окреслені проблеми ускладнюють роботу
підприємств та вимагають залучення інвестицій на довгострокову перспективу, зважаючи
на тенденцією швидкого насичення попиту
наявними товарами та послугами та постійним підвищенням вимог з боку споживачів
до якості та інноваційності товарів і послуг.
У таких динамічних умовах нестабільного оточення інвестиційна стратегія розвитку підприємства забезпечує його здатність адаптува-
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тися до зовнішнього середовища та досягати
поставленої мети. Особливого значення це
питання набуває для телекомунікаційних підприємств, оскільки вони функціонують у найбільш інноваційній, швидкозмінній та високотехнологічній сфері, яка потребує інвестицій.
Таким чином, питання інвестиційної стратегії
розвитку підприємства для цих підприємств є
актуальним.
Сучасна економічна література пропонує
трактування інвестиційної стратегії як інструмента стратегічного планування. В основу
розроблення інвестиційної стратегії покладено принципи планування, які являють
собою програму дій щодо розвитку фірми,
відповідне управління, визначення перспективних орієнтирів діяльності підприємства на
основі оцінювання його потенційних можливостей і прогнозування розвитку середовища
[7, с. 207]. Інвестиційна стратегія, на нашу
думку, досить точно охарактеризована сучасними вченими як система довгострокових
цілей інвестиційної діяльності підприємства,
що зумовлені загальними завданнями його
розвитку та інвестиційною ідеологією, а також
вибором найефективніших шляхів їх досягнення [4, с. 229]. Тобто це сукупність правил
для прийняття рішення та низка рішень, що
визначає способи залучення, накопичення і
використання фінансових ресурсів.
Під час процесу планування інвестиційної стратегії розвитку визначається мета підприємства та шляхи їх досягнення. Сутність
інвестиційної стратегії розвитку полягає не
лише у розробленні довгострокового плану
дій щодо залучення інвестиційних ресурсів,
але й передбачає здатність підприємства
адаптуватися та пристосовуватися до зміни
внутрішнього та зовнішнього середовища у
процесі реалізації інвестиційної стратегії розвитку [2; 5; 10].
Під час складання плану реалізації інвестиційної стратегії розвитку доцільно враховувати усі вищезазначені напрями. При цьому
заплановані результати інвестиційної діяльності можуть містити у собі такі складники:
вдосконалення товарів та послуг, а також
технологій їх виготовлення та надання; покращення обслуговування; підвищення конкурентоспроможності підприємства; збільшення
інформаційної та збутової частки ринку;
додаткова інформація щодо потреб споживачів; зростання вартості підприємства; розроблення інновацій; ефективне управління
підприємством та зміцнення лояльності споживачів послуг тощо.
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Процес інвестиційного стратегічного планування – це інструменти, за допомогою
яких обґрунтовуються управлінські рішення
під час залучення інвестиційних ресурсів
підприємством. Важливе завдання інвестиційного стратегічного планування полягає
у забезпеченні нововведень, що необхідні
для функціонування підприємства [1, с. 110]
в цьому процесі. Процес розроблення інвестиційної стратегії розвитку включає в себе
основні функції стратегічного планування, до
яких належать: розподіл усіх ресурсів (інформаційних, кадрових, матеріальних тощо);
адаптація до зовнішнього середовища (пристосування підприємства до умов ринку, що
постійно змінюються); координація та регулювання (узгодження зусиль структурних підрозділів підприємств для досягнення мети,
яка визначена стратегічним планом); організаційні зміни (формування підприємства,
яке забезпечує узгоджену роботу персоналу
управління, розвиток мислення менеджерів,
врахування минулого досвіду стратегічного
планування).
Механізм планування інвестиційної стратегії розвитку є елементом системи планування підприємства, тому можна йому дати
визначення як комплексу взаємопов’язаних
підсистем підприємства, який забезпечує роз-

роблення інвестиційної стратегії та їх обґрунтування у стратегічних планах. Механізм
включає в себе такі складники: інформаційні
(бази та банки даних про стан зовнішнього
та внутрішнього середовища), науково-методичні (принципи, нормативно-правова база
стратегічного планування, методи, моделі,
методики), процесно-орієнтовні складники
(функції стратегічного планування та планові
процедури), організаційні (організаційна та
корпораційна культура та структура стратегічного планування). Складники механізму стратегічного планування наведені на рис. 1.
Механізм планування інвестиційної стратегії розвитку повинен відповідати структурі
підприємства, тобто порядку сталих зв’язків
об’єкта, які забезпечують його цілісність та
дають змогу зберігати властивості за різних
зовнішніх та внутрішніх змін [9, с. 22].
Структура планування інвестиційної стратегії розвитку на телекомунікаційному підприємстві складається з таких елементів, як:
– формування бачення майбутнього підприємства (ідеали, мрії, кінцева мета);
– розроблення місії, визначення цінностей
організації (принципи, підвалини, які дають
напрями організаційного бачення);
– аналіз стартових умов (соціально-економічна ситуація) та SWOT-аналіз;

Визначення цілей та завдань інвестиційної стратегії розвитку
Дослідження факторів внутрішнього та зовнішнього середовища
підприємства з позиції залучення інвестиційних ресурсів
Науковометодичні
складники

Інформаційні
складники

Процесноорієнтовні
складники

Організаційні
складники

Механізм планування інвестиційної стратегії розвитку

Механізм
ініціювання
інвестиційної
стратегії
розвитку

Механізм
розроблення
інвестиційної
стратегії
розвитку

Механізм
упровадження
інвестиційної
стратегії
розвитку

Механізм
контролю
структурних
змін та наслідків

Визначення ризиків та шляхи їх мінімізації
Розрахунок ефективності альтернативних проектів
Рис. 1. Складники механізму планування інвестиційної стратегії розвитку
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– визначення пріоритетів інвестиційної
стратегії розвитку;
– розроблення цілей за кожним пріоритетом інвестиційної стратегії розвитку;
– розроблення плану дій із досягнення кожного стратегічного інвестиційного пріоритету;
– формування процесу інвестиційної стратегії розвитку управління;
– розроблення системи показників та індикаторів інвестиційної стратегії розвитку;
– організація моніторингу та контроліг
інвестиційної стратегії розвитку;
– виконання плану інвестиційної стратегії
розвитку.
На шляху впровадження планів інвестиційної стратегії розвитку можуть виникати
завади, до яких належать: відсутність розуміння між керівниками, які можуть бути якісними спеціалістами, але не досить добре
розбиратись у інших функціональних галузях, що впроваджують інвестиційну стратегію
розвитку; запровадження реструктуризації
на підприємстві згідно з інвестиційною стратегією розвитку, але не розроблено або недосконало розроблено план її проведення; на
підприємстві може бути прийнята в роботу
завелика кількість проектів, що виконуються
одночасно, як наслідок – незбалансований
розподіл ресурсів, робота у режимі багатозадачності, незадоволення реальних потреб
споживачів тощо. Все це суттєво впливає на

підходи до планування інвестиційної стратегії
розвитку.
Висновки. Бізнес-середовище, в якому
функціонують підприємства, насамперед
телекомунікаційні, зазнає постійних змін тому
що є високотехнологічним та інноваційним.
Підприємства, які змогли вирішити завдання
виживання у сучасних мінливих умовах, одержали можливість та одночасно постали перед
потребою формування стратегії подальшого
розвитку. Стратегія підприємства та його
ефективність залежатиме від адаптивних
можливостей, які забезпечуються плануванням інвестиційної стратегії розвитку.
З урахуванням вищенаведених факторів,
що впливають на функціонування підприємств, можна зазначити, що основні особливості планування інвестиційної стратегії розвитку полягатимуть у такому: розроблення
планових документів буде характеризуватися
укрупненням показників; скорочення горизонту планування на довгострокові терміни;
зменшення деталізації у планових документах, оскільки є тенденція агрегації; використання програм та проектів частіше, ніж класичних планів.
Для планування інвестиційної стратегії розвитку на підприємстві необхідно розробити та
сформувати відповідний механізм, який буде
враховувати як особливості галузі, так і умови
роботи конкретного підприємства.
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