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У статті визначено, що інвестиційна діяльність 
та її стратегічне планування повинні займати провідне 
місце в системі соціально-економічної діяльності й 
розвитку харчових підприємств у цілому за умов дії 
чинників невизначеності, циклічності та фінансових 
криз. Обґрунтовано, що це зумовлено необхідністю 
пошуку джерел інвестування, фінансування підпри-
ємств для підтримки або підвищення їх конкуренто-
спроможності, інвестиційного забезпечення реструк-
туризації як чинника підвищення ефективності, мо-
дернізації виробництва і розробки нових зразків про-
дукції як відповіді на вимоги та виклики зовнішнього 
й внутрішнього середовища, продовольчого ринку.  
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Постановка проблеми. Вирішення проблем 
інвестування харчових та переробних підпри-
ємств України належать до важливих наукових 
та практичних завдань. Це зумовлено впливом 
сукупності чинників та умов, у середовищі яких 
вони функціонують, а також особливим стату-
сом цих підприємств як виробників продуктів 
харчування. Насамперед слід вказати на необ-
хідність інвестиційного забезпечення всебічної 
та постійної модернізації організації виробниц-
тва, основних засобів і технологій, створення 
нових зразків й поліпшення якості існуючих 
продовольчих товарів, їх збереження та реаліза-
ції, зростання виробничо-економічного потенці-
алу, підвищення конкурентоспроможності хар-
чових підприємств і забезпечення зайнятості 
трудових ресурсів. Реалізації інвестиційної діяль-
ності сприяє значна інвестиційна привабливість 
харчових і переробних підприємств, постійне 
зростання капіталізації галузі, наявність як вели-
ких корпоративних структур, так і малих та се-
редніх підприємств у її структурі, що також 
сприяє всебічному розвитку інвестиційного про-
цесу [3]. 
Проте функціонування харчових та перероб-

них підприємств країни відбувається в умовах 
динамічних змін ринкового конкурентного сере-
довища господарювання, дії чинників невизна-

ченості, кризових явищ у фінансовій сфері, слаб-
кої державної підтримки вітчизняних товарови-
робників, недостатньо виваженого регуляторно-
го законодавства, митного й податкового забез-
печення, кредитування основної діяльності. Це 
вказує на актуальність, теоретичну значимість і 
практичну необхідність зосередження на такому 
напрямі досліджень та практичному вирішенні 
господарських завдань як стратегічне плануван-
ня інвестиційної діяльності харчових і перероб-
них підприємств.  
Аналіз останніх досліджень і публікацій,  

у яких започатковано розв’язання проблеми. 
У вітчизняній і зарубіжній науковій економічній 
літературі приділена значна увага дослідженню 
проблем функціонування та розвитку харчових 
підприємств (І. Бланк, П. Борщевський, Т. Бурова, 
Л. Дейнеко, А. Заїнчковський, Л. Мармуль, В. Топіха, 
Л. Федулова), їх інноваційно-інвестиційного забез-
печення (І. Ансофф, О. Бородіна, О. Дацій, 
І. Іртищева, О. Сарапіна, М. Сичевський, Л. Страши-
нська, І. Топіха, Р. Фатхутдінов, Л. Чернюк), загаль-
ній стратегії розвитку (В. Геєць, О. Грішова, 
Б. Данилишин, Я. Жаліло, В. Загорський, С. Кваша, 
М. Лєндел, Ю. Лупенко, П. Макаренко, М. Малік, 
О. Наумов, К. Онищенко, Т. Осташко, М. Портер, 
М. Сахацький, Л. Шинкарук, О. Шубравська, 
Й. Шумпетер). У працях вказаних економістів 
закладено теоретико-методологічний базис до-
слідження проблеми стратегічного планування 
інвестиційної діяльності харчових підприємств. 
Втім, чимало важливих питань залишаються  
недостатньо розробленими [4–6]. 
Мета і завдання досліджень. Метою статті є 

формування теоретико-методологічних засад і 
практичних рекомендацій зі стратегічного пла-
нування інвестиційної діяльності харчових під-
приємств та формування механізмів реалізації 
стратегії інвестування. Для досягнення постав-
леної мети були визначені й вирішені наступні 
завдання: 

- дослідити теоретичні засади інвестиційного ме-
неджменту та розвинути термінологічний апарат; 

- розробити організаційні засади здійснення 
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моніторингу інвестиційної діяльності харчових 
підприємств; 

- удосконалити методичні засади стратегічно-
го управління розвитком інвестиційної діяльнос-
ті підприємств харчової промисловості; 

- запропонувати методичні підходи до визна-
чення рівнів інвестиційного забезпечення харчо-
вих підприємств; 

- обґрунтувати пропозиції з використання но-
вих джерел інвестування діяльності харчових 
підприємств. 
Матеріали і методи досліджень. Теоретич-

ною і методологічною основою дослідження є 
наукові положення сучасної економічної теорії, 
економіки підприємств, управління інвестиція-
ми, наукові праці й розробки провідних вітчиз-
няних та закордонних вчених із проблем страте-
гічного планування інвестиційної діяльності 
підприємств харчової промисловості, стратегіч-
ного управління нею у процесі їх соціально-
економічного розвитку. 
У процесі досліджень була використана сис-

тема загальнонаукових і економічних методів: 
історико-діалектичний (для визначення та аналі-
зу ринкових трансформацій інвестиційної діяль-
ності, змісту її стратегічного планування та 
управління); абстрактно-логічний (для обґрунту-
вання сутності, принципів і проявів інвестицій-
ної привабливості, інвестиційного потенціалу, 
інвестиційних стратегій та їх взаємозв’язків); 
класифікаційно-аналітичний (для виявлення ін-
дикаторів, критеріїв і показників стратегічних 
планів, інноваційно-інвестиційних проектів та 
моделей інвестиційної діяльності підприємств 
харчової промисловості); анкетування (під час 
визначення чинників та обмежень інвестиційної 
діяльності); системно-структурний аналіз (під 
час визначення джерел і напрямів інвестиційної 
діяльності). 
Результати досліджень. Формування ринко-

вої системи господарювання, значні зрушення у 
галузевій, майновій та організаційно-економічній 
структурі харчової промисловості у цілому й 
суб’єктів її господарювання зокрема, їх масшта-
бна реструктуризація були покликані, насампе-
ред, виявити інвестиційні ресурси або активізу-
вати інвестиційну діяльність як основи всебічної 
модернізації, інноваційного розвитку, підвищен-
ня ефективності функціонування та конкуренто-
спроможності харчових і переробних підпри-
ємств.  
З іншого боку, масштабні структурні ринкові 

перетворення також потребували значних інвес-
тицій. Додаткового інвестиційного забезпечення 

вимагає впровадження стандартів якості продук-
ції й управління нею, відкриття відповідних ла-
бораторій стандартизації та сертифікації продук-
ції. Це цілком узгоджується з міжнародною 
практикою, адже стрімко змінюються запити та 
потреби ринку, виробничі технології, мода, сма-
ки та уподобання, які здійснюють значний вплив 
на розвиток підприємств галузі [1]. 
Інвестиційна діяльність являє собою сукуп-

ність практичних дій юридичних осіб, держави 
та громадян щодо реалізації інвестицій. Її основу 
становить інвестиційний процес як сукупний рух 
інвестицій різних форм і рівнів. Здійснення інвес-
тиційного процесу в харчових підприємствах 
припускає наявність певних умов, основними з 
яких є: достатній для інвестиційної сфери ресурс-
ний потенціал; наявність економічних суб'єктів, 
здатних забезпечити інвестиційний процес у не-
обхідних масштабах; механізм трансформації 
інвестиційних ресурсів в об'єкти інвестиційної 
діяльності. Інвестиційний процес ґрунтується на 
принципах безперервності, гнучкості, альтерна-
тивності, інноваційності, спрямованості на зрос-
тання потенціалу системи. 
Основною задачею інвестицій в умовах інно-

ваційної економіки, на нашу думку, є всебічне 
впровадження інновацій, постійна модернізація 
виробництва, оновлення техніки й технологій. 
Разом з тим необхідно вказати на низьку іннова-
ційну активність харчових підприємств: у 2012 році 
було лише 14,2 % підприємств, які здійснювали 
інновації, від загальної їх чисельності, а в окре-
мих галузях ще менше – 5,0–7,0 %. У загальному 
обсязі інноваційних витрат витрати на придбання 
нових технологій склали лише 3,0 %. Однією з сут-
тєвих перешкод збільшення інвестицій вважається 
відсутність права власності на землю в об'єктів ін-
вестування, хоча, згідно з дослідженнями та досві-
дом господарювання, право власності забезпечує 
тільки 15,0 % ефективності виробництва у загаль-
ній структурі його чинників. 
Необхідно також стабілізувати політичну си-

туацію у країні, знизити рівень корупції, лібера-
лізувати та дерегулювати підприємництво, спри-
яти розвитку фондового ринку, сформувати ін-
вестиційні стимули, скоротити правила та  
інструкції стосовно ліцензування, оподаткування і 
репатріації прибутків, організаційно-економічного 
забезпечення. Організаційно-економічний меха-
нізм інвестиційної діяльності та її активізації 
розуміється як система взаємопов’язаних і взає-
мозалежних динамічних складників, об’єднаних 
як суб'єктивним впливом, так і дією об'єктивних 
економічних законів, які в сукупності повинні 
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забезпечувати розширене відтворення на підпри-
ємствах [2]. 
Важливе значення має планування та прогно-

зування інвестиційної діяльності. Водночас зас-
тосовується поточне й стратегічне, індикативне 
та бізнес-планування інвестицій. Загалом воно 
повинно бути направлене на аналіз ситуації на 
ринку інвестицій, визначення рівнів дохідності 
об’єктів інвестування, вивчення факторів, що 
здійснюють вплив на об’єкти інвестування, усу-
нення негативних наслідків, виявлення можли-
востей інвестиційних ризиків та управління ни-
ми. На основі планування здійснюється розробка 
управлінських рішень і організаційних форм ре-
алізації інвестицій, а також контроль із метою 
виявлення відхилень та запобігання негативних 
наслідків.  
Стратегічне управління інвестиційною діяль-

ністю відбувається з урахуванням стратегічного 
планування принаймні за двома напрямами. По-
перше, це підвищення інвестиційної привабли-
вості, яку забезпечують розвиток сировинної 
бази, ринкової інфраструктури, зростання рівня 
зайнятості та доходів населення, стабільна полі-
тична й соціально-економічна ситуація, доступ 
до транспортно-логістичних мереж і перспекти-
вних ринків збуту, високопрофесійні кадри, ва-
гомий виробничий потенціал у цілому. По-друге, 
це регулювання обсягів централізованих капіта-
ловкладень. Крім того, інвестиційна діяльність 
зазнає впливу громадської думки, недержавних 
суспільних інститутів [5]. 
Стратегічне управління інвестиційною діяль-

ністю, або інвестиційна стратегія, є основою реа-
лізації загальної інвестиційної політики, якою 
регламентуються всі прояви, процеси та явища у 
сфері інвестицій та інвестування. Ця стратегія 
являє собою узгоджену систему довгострокових 
цілей інвестиційної діяльності й комплекс мето-
дів та інструментів, форм і джерел ресурсів, ви-
користання яких дасть змогу найбільш ефектив-
но реалізувати завдання загальної стратегії еко-
номічного розвитку підприємств харчової галузі 
з урахуванням сукупності факторів впливу зов-
нішнього та внутрішнього середовища. 
Оскільки активна інвестиційна діяльність 

сприяє подоланню наслідків економічної та еко-
логічної криз і являє собою один із найважливі-
ших чинників економічного зростання, ефектив-
ність інвестиційної діяльності значною мірою 
визначається рівнем інвестиційної привабливос-
ті харчових підприємств. Інвестиційну приваб-
ливість харчових підприємств потрібно розгля-
дати як систему із п’яти складових: інвестицій-

ного потенціалу, інвестиційного клімату, інвес-
тиційної активності, інвестиційних ризиків та 
фінансово-економічної стійкості. 
Сучасна методологія оцінки інвестиційної 

привабливості харчових підприємств практично 
не враховує екологічний стан території як окре-
му складову оцінки. Між тим стосовно харчових 
підприємств мова може йти про якість й екологі-
чні параметри сільськогосподарської та іншої 
продовольчої сировини, екологічну безпеку ви-
робничих технологій, споживчі властивості й 
стандарти готової продукції. Водночас виявлен-
ня екологічних проблем повинно відбуватися на 
початкових стадіях розробки інвестиційних про-
ектів, включення до них заходів, націлених на 
поліпшення якості навколишнього середовища, 
запобігання, зменшення та/або компенсацію 
економічного збитку від екодеструктивної дія-
льності та екологічних ризиків [3]. 
Таким чином, інвестиційна стратегія харчових 

підприємств підпорядкована загальній стратегії 
інвестування харчової галузі з метою забезпе-
чення стійкого соціально-економічного розвитку 
і тому має узгоджуватися з нею щодо цілей, ета-
пів впровадження та відповідності стадіям жит-
тєвого циклу, на якій знаходяться підприємства. 
Харчові, як і інші підприємства, перебувають у 
постійному пошуку розширення обсягів інвести-
ційної діяльності, підвищення рівня інвестицій-
ного потенціалу. З цією метою застосовується 
моніторинг стратегічних планів або інвестицій-
них проектів, надання своєчасної інформації про 
якість та обсяги виконаних робіт, затримки й 
перевищення витрат по окремих роботах. Кори-
гування обраних стратегій відноситься як до за-
гальних, так і до забезпечувальних сфер діяльнос-
ті та відповідних розділів стратегічних планів. 
У стратегічному плануванні інвестиційної ді-

яльності значна увага має бути приділена аналізу 
загальної готовності харчових підприємств до 
реалізації інвестицій. У структурі інвестиційного 
потенціалу харчових підприємств виділяємо ма-
теріально-технічні, фінансово-економічні, тру-
доресурсні, інноваційні складові. Через розвиток 
інвестиційного потенціалу відбувається стійкий 
розвиток харчових підприємств, їх підрозділів і 
всіх елементів виробничо-господарської системи 
харчової галузі.  
Обсяг, рівень й особливості інвестиційного 

потенціалу визначають вибір, планування та 
здійснення інвестиційної стратегії. Тому теорія, 
методологія та практика його оцінки є запору-
кою ефективної реалізації інвестиційної стратегії 
й діяльності у цілому. 
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Висновок. Стратегічне планування інвести-
ційної діяльності означає всебічне обґрунтуван-
ня її змісту, чинників, етапів, джерел, напрямів 
та інтенсивності на тривалий період, попере-
дження ризиків і викликів.  
Водночас воно спирається на бізнес-

планування, інвестиційне проектування та інди-
кативне планування та здійснюється з урахуван-
ням принципів безперервності, гнучкості, альтер-

нативності, інноваційності, виявлення інвести-
ційного та підвищення загального потенціалу 
харчового підприємства. Воно направлене на 
підвищення інвестиційної привабливості об’єкта 
інвестування, сприяє прийняттю управлінських 
рішень.  
На основі стратегічного планування обґрунто-

вуємо складники організаційно-економічного 
механізму інвестиційної діяльності. 
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