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FORMATION OF THE ENTERPRISE INVESTMENT ACTIVITY MANAGEMENT
SYSTEM
Стаття присвячена актуальним питанням формування системи управління інвестиційною
діяльністю підприємства. Розглянуто економічний зміст управління інвестиційною
діяльністю, сформовано систему управління інвестиційною діяльністю підприємства,
визначено взаємозв’язок основних складових системи управління інвестиційною діяльністю
підприємства, проаналізовано завдання, інструменти, принципи, функції та методи
управління інвестиційною діяльністю підприємства, визначено та охарактеризовано основні
процеси управління інвестиційною діяльністю підприємства. Окреслено фактори
зовнішнього і внутрішнього середовища підприємства, що впливають на систему управління
його інвестиційною діяльністю. Формування комплексної системи управління інвестиційною
діяльністю підприємства забезпечує ефективне використання інвестиційних ресурсів
підприємства, оптимальну організацію інвестиційних процесів на підприємстві, успішне
функціонування і розвиток підприємства, збільшення його доходів і фінансових результатів,
підвищення інвестиційної привабливості та ефективності інвестиційної діяльності
підприємства, обґрунтованості прийняття управлінських рішень.
The article is devoted to main issues of investment management of the enterprise, the efficiency of
which depends on the state of production, reproduction of fixed assets, the possibility of introducing
advanced technologies, innovative forms of labor organization and production management,
solving social and environmental problems, ensuring high competitiveness and market value of
enterprise, its solvency and liquidity. The purpose of the study is to generalize approaches to the
management of enterprise investment activities, theoretical justification and development of
recommendations for the formation of an effective management system of the enterprise investment

activities. The economic content of investment management is considered, formed the management
system of enterprise investment activity, defined the interrelation of the basic components of the
management system of enterprise investment activity, analyzed tasks, tools, principles, functions
and methods of enterprise investment activity management. The main processes of enterprise
investment management are: study of the external investment environment, assessment of
investment attractiveness of the enterprise, formulation of investment goals and investment strategy
of the enterprise, development of investment policy, determination of volumes and sources of
investment resources, investment portfolio formation and evaluation, current planning and
operational management of investment projects and risks, monitoring the implementation of
investment programs and projects, control of investment activities. Outlined factors of the external
and internal environment of the enterprise influencing the management system of its investment
activity. The formation of a comprehensive management system of enterprise investment activities
provides efficient use of investment resources of the enterprise, optimal organization of investment
processes at the enterprise, successful operation and development of the enterprise, increasing its
income and financial results, increasing investment attractiveness and efficiency of investment
activities.
Ключові слова: інвестиції; інвестиційна діяльність; інвестиційні ресурси; управління
інвестиційною діяльністю; ефективність; прибуток.
Keywords: investments; investment activity; investment resources; investment activity management;
efficiency; profit.
Постановка проблеми. Досягнення очікуваного ефекту від інвестиційної діяльності можливо
забезпечити за допомогою формування та реалізації відповідної системи управління інвестиційною діяльністю
підприємства, котра повинна стати інструментом раціонального використання інвестицій, передусім
доцільності визначення їх обсягів та структури, вибору пріоритетів інвестування та підвищення ефективності
використання інвестиційних ресурсів.
Впорядкована та налагоджена система управління є запорукою ефективної діяльності будь-якого
підприємства. В свою чергу ефективне управління інвестиційною діяльністю сприяє стабільності та ліквідності
підприємства, можливості отримувати прибуток, при цьому покриваючи всі свої витрати.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичним та практичним аспектам управління
інвестиційною діяльністю підприємства присвячено значну кількість робіт учених, зокрема значний внесок
зробили Ареф’єва О.В. [1], Бушовська Л.Б. [2], Войнаренко М.П. [3], Крамаренко К.М. [4], Левицький В.В. [6],
Майорова Т.В. [7], Новикова І.В. [8], Паньков О.Б. [9], Феєр О.В. [10] та інші. Незважаючи на значний обсяг
наукових робіт у вказаній сфері питання розробки і впровадження ефективної системи управління
інвестиційною діяльністю підприємства потребує подальшого дослідження.
Постановка завдання. Метою дослідження є узагальнення підходів до управління інвестиційною
діяльністю підприємства, теоретичне обґрунтування та розробка рекомендацій щодо формування ефективної
системи управління інвестиційною діяльністю підприємства.
Виклад основного матеріалу дослідження. Управління інвестиційною діяльністю є складовою
частиною управлінського процесу, що реалізується суб’єктом із метою підвищення інвестиційної
привабливості об’єкта інвестування, оцінки й реалізації інвестиційних проектів та створення умов для найбільш
ефективного протікання процесів інвестування. Саме завдяки ефективному управлінню інвестиційною
діяльністю підприємство є стабільним та ліквідним, тобто має змогу отримувати прибуток, при цьому
покриваючи усі свої видатки.
Управління інвестиційною діяльністю підприємства – це складова частина загальноекономічної
системи управління підприємством, яка має свою мету, принципи побудови та виконує певні функції. Оскільки
інвестиційна діяльність спрямована на розвиток виробництва, його технологічне вдосконалення, отримання
прибутку, нарощування капіталу, то управління інвестиційною діяльністю виступає підсистемою системи
управління підприємством, яка спрямована на створення передумов для підвищення ефективності
інвестиційних процесів та всієї діяльності підприємства загалом [9].
Управління інвестиційною діяльністю підприємства являє собою процес вибору, обґрунтування і
залучення інвестиційних ресурсів з метою реалізації інвестиційної політики підприємства, спрямованої на
збільшення доходів, зростання добробуту власників майна і членів трудового колективу, і сприяє підвищенню
економічного потенціалу підприємства, конкурентоспроможності, вирішенню соціальних завдань [2].

Т. Майорова під управлінням інвестиційною діяльністю розуміє систему принципів та методів
розроблення й реалізації управлінських рішень, що пов’язані з здійсненням різних аспектів інвестиційної
діяльності [7].
І. Новикова під управлінням інвестиційною діяльністю підприємства пропонує розуміти систему
принципів, прийомів, методів та управлінських функцій, на основі яких визначаються організаційні форми й
механізми управлінського впливу на процеси інвестування з метою забезпечення зростання вартості (цінності)
підприємства та його стратегічного розвитку [8].
О. Паньков під управлінням інвестиційною діяльністю підприємства розуміє систему економічних
відносин, котрі виникають у результаті цілеспрямованого впливу на процеси формування інвестиційних
ресурсів, вибору об’єктів інвестування, розроблення обґрунтованої інвестиційної політики, здатних забезпечити
науково-технічний розвиток, підвищення конкурентоспроможності, синергетичні економічні та соціальні
наслідки інвестиційної діяльності, а також збалансування інтересів власників, інвесторів і трудового колективу
підприємства [9].
На думку В. Левицького, отримання максимального прибутку у поточному та перспективному
періодах є головною метою управління інвестиційною діяльністю підприємства. Це передбачає розв’язання
низки питань, зокрема: розробку інвестиційної стратегії підприємства; пошук і формування інвестиційних
ресурсів; оцінку ефективності проектів; формування і оцінювання інвестиційного портфелю; оцінку
інвестиційної привабливості підприємства [6]
Управління інвестиційною діяльністю підприємства спрямовується на вирішення таких завдань:
– визначення основних напрямів інвестиційної діяльності відповідно до фінансової та загальної
стратегій розвитку підприємства (розроблення інвестиційної стратегії);
– дослідження інвестиційного клімату і кон’юнктури інвестиційного ринку;
– оцінка інвестиційної привабливості об’єкта інвестування;
– визначення необхідного обсягу інвестиційних ресурсів та оптимізація їх структури;
– оцінка ефективності реалізації інвестиційних проектів;
– формування інвестиційного портфеля враховуючи прийнятні ризики і рівень прибутковості;
– контроль інвестиційної діяльності в цілому і кожного проекту зокрема [2, 4].
На основі проведених досліджень [1-10] можна запропонувати систему управління інвестиційною
діяльністю підприємства (рис. 1).

Зовнішні фактори
(нормативне регулювання діяльності підприємства, державне регулювання інвестування, галузеві
тенденції розвитку, споживачі, конкуренти, постачальники, інфраструктура)

Суб’єкти управління інвестиційною діяльністю
Внутрішні (власник підприємства, інвестиційні менеджери) та зовнішні (органи
влади, інформаційні, консалтингові, маркетингові організації, іноземні інвестори)

Принципи
управління

- кадрове
- правове
- інформаційнотехнічне
- організаційне
- методичне
- фінансовоекономічне
забезпечення
управління

- інтегрованість
- комплексність
- системність
- динамічність
- цілеспрямованість
- поліваріантність
- взаємоузгодженість
- ефективність
- економічна
обґрунтованість
- зворотній зв'язок

Функції
управління

Методи
управління

- прогнозування
та планування
- організація
- мотивація
- облік і аналіз
- контроль та
моніторинг
- регулювання та
координація

- оцінка фінансового
стану підприємства
- прогнозні моделі
стану ринку
- моделі оцінки
інвестиційних ресурсів і інвестиційних
проектів
- методи контролінгу
- аналіз вартості
- бюджетування

Процеси управління
- дослідження стану зовнішнього інвестиційного середовища
- оцінка інвестиційної привабливості підприємства
- формулювання інвестиційних цілей та інвестиційної стратегії підприємства
- розроблення інвестиційної політики підприємства
- визначення обсягів інвестиційних ресурсів та джерел їх формування
- формування інвестиційного портфеля і його оцінка
- поточне планування та оперативне управління інвестиційними проектами та ризиками
- моніторинг реалізації інвестиційних програм та проектів
- контроль інвестиційної діяльності

Об’єкти управління інвестиційною діяльністю
Інвестиції (реальні, фінансові, інтелектуальні), інвестиційні ресурси, інвестиційні проекти,
інвестиційні ризики, грошові потоки

Внутрішні фактори
(рівень кваліфікації персоналу, фінансовий стан, рівень ділової активності та репутації
підприємства, розвиненість системи збуту й маркетингу, організація виробництва, наявність
ресурсного забезпечення, стан технічної бази і рівень технологічного розвитку підприємства)

Оцінка ефективності управління інвестиційною діяльністю підприємства та
корегувальні дії
Рис. 1. Система управління інвестиційною діяльністю підприємства
Джерело: розроблено автором

УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

Інструменти
управління

Комплексна система управління інвестиційною діяльністю визначає принципи, порядок, послідовність
і регламентацію дій щодо впливу суб'єктів управління інвестиційною діяльністю на об'єкти за допомогою
реалізації функцій управління через елементи управлінського процесу, використовуючи набір інструментів і
методів управління інвестиційною діяльністю, спрямованих на досягнення головної мети підприємства –
одержання прибутку, враховуючи постійні зміни у зовнішньому та внутрішньому середовищі діяльності
підприємства.
До інструментів управління інвестиційною діяльністю належить кадрове, правове, інформаційнотехнічне, організаційне, методичне, фінансово-економічне забезпечення управління інвестиційною діяльністю
підприємства.
Кадрове забезпечення управління інвестиційною діяльністю передбачає регулювання взаємовідносин
управлінських і виробничих служб підприємства в процесі управління інвестиційною діяльністю, їх права і
обов’язки, розподіл відповідальності між виконавцями, а також підготовка відповідних фахівців, формування
мотиваційного механізму забезпечення належного виконання персоналом управлінських функцій.
Правове забезпечення передбачає нормативно-правове регулювання інвестиційної діяльності
підприємства (законодавчі та нормативні акти держави), створення бази даних нормативної документації, яка
регламентує господарську та інвестиційну діяльність підприємства; розвиток юридичної підтримки
інвестиційної діяльності.
Інформаційно-технічне забезпечення управління інвестиційною діяльністю включає сукупність
технічних засобів та збір необхідної інформації, її обробку, оптимізацію інформаційних потоків підприємства,
дослідження інформаційних показників, які необхідні для проведення аналізу, планування, прийняття
управлінських рішень тощо, а також підготовку різних сценаріїв управління інвестиційною діяльністю.
Організаційне забезпечення управління інвестиційною діяльністю включає взаємопов'язану сукупність
структурних підрозділів підприємства, які забезпечують розробку та прийняття рішень щодо управління
інвестиційною діяльністю й несуть повну відповідальність за реалізацію цих рішень.
Методичне забезпечення управління інвестиційною діяльністю включає сукупність методик, правил,
рекомендацій та передбачає формування облікової політики підприємства для цілей управління інвестиційною
діяльністю, посадових інструкцій інвестиційних менеджерів, форм управлінської звітності.
Фінансово-економічне забезпечення управління інвестиційною діяльністю підприємства включає
систему заходів, спрямованих на оптимізацію фінансових потоків підприємства (амортизаційні відрахування,
ставки податків, валютні курси, ціна, відсоткові ставки, фінансові санкції та ін.).
Ефективність управління інвестиційною діяльністю підприємства забезпечується за рахунок реалізації
наступних принципів:
- інтегрованість із загальною системою управління підприємством;
- комплексний та системний підхід до формування управлінських рішень;
- динамізм управління, що враховує зміну факторів зовнішнього середовища підприємства, темпів
економічного розвитку, фінансового стану підприємства, форм організації виробництва і фінансової діяльності
тощо;
- поліваріантність підходів до розробки управлінських рішень, тобто облік альтернативних
можливостей дій;
- ефективність та економічна обґрунтованість управлінських рішень;
- орієнтованість управління інвестиційною діяльністю на стратегічні цілі розвитку підприємства, а
також узгодженість із ними;
- наявність зворотного зв’язку.
Також система управління інвестиційною діяльністю підприємства пов’язана з реалізацією певного
комплексу функцій [10]:
- прогнозування та планування - передбачає визначення перспектив та майбутнього стану діяльності
підприємства за допомогою реалізації інвестицій, формування мети і завдань управління інвестиційною
діяльністю підприємства, формування його інвестиційної стратегії розвитку;
- організація - передбачає процес створення структури управління інвестиційною діяльністю у
загальній структурі управління, розробку інвестиційних проектів, формування інвестиційного портфеля,
визначення необхідних обсягів інвестиційних ресурсів та джерел їх формування;
- мотивація - передбачає спонукання усіх працівників до ефективної діяльності для досягнення цілей
організації. Правильна мотивація спонукає працівників до об’єднання зусиль, чіткого розподілу обов’язків,
активізації творчого потенціалу, що сприятиме досягненню поставлених цілей;
- облік і аналіз - ведення обліку фінансових і капітальних інвестицій, інвестиційних надходжень і
витрат, аналіз інвестиційного клімату та галузі досліджуваного підприємства, показників його господарської
діяльності, аналіз плану капітальних вкладень, джерел фінансування інвестиційних проектів, ефективності
довгострокових вкладень, оцінка ефективності інвестицій та інвестиційних проектів [5];
- контроль та моніторинг - визначення ефективності управлінських рішень і в разі необхідності
внесення необхідних коректив, проведення постійного нагляду та контролю за процесом освоєння інвестицій,
управління інвестиційними процесами. Мета контролю – сприяти відповідності фактичних результатів
запланованим. Основними видами контролю інвестиційної діяльності є стратегічний, поточний та оперативний.
Існує 3 види моніторингу: фінансовий, маркетинговий, технічний;

- регулювання та координація - розробка і реалізація управлінських рішень, оперативне управління
інвестиційними проектами, коригування інвестиційної діяльності.
До методів управління інвестиційною діяльністю підприємства можна віднести оцінку його
фінансового стану, прогнозні моделі стану ринку, моделі оцінки інвестиційних ресурсів або інвестиційних
проектів, методи контролінгу, бюджетування тощо.
Система управління інвестиційною діяльністю підприємства характеризується впливом суб’єктів
управління на об’єкти управління.
Розрізняють внутрішніх і зовнішніх суб’єктів управління інвестиційною діяльністю підприємства.
Внутрішніми суб’єктами інвестиційної діяльності підприємства є власники підприємства (самостійно
здійснюють функції інвестиційного менеджменту, характерно, як правило, для малих підприємств);
інвестиційний менеджер широкого профілю (є найманим працівником, який здійснює практично всі функції
управління інвестиційною діяльністю підприємства); функціональний інвестиційний менеджер (є найманим
працівником, який здійснює спеціалізовані функції управління в одній зі сфер інвестиційної діяльності
підприємства, наприклад менеджер з управління інвестиційними ризиками, менеджер з управління
фінансовими інвестиціями, менеджер з управління реальними інвестиціями, менеджер з управління грошовими
потоками, менеджер з управління інтелектуальними інвестиціями тощо). Зовнішніми суб’єктами інвестиційної
діяльності підприємства є фізичні і юридичні особи, котрі перебувають за межами підприємства, але впливають
на ефективність його інвестиційної діяльності. До них відносяться державні (центральні і регіональні органи
державної влади, державні інститути) і недержавні (інформаційні, консалтингові, маркетингові організації;
іноземні інвестори; інші недержавні підприємства й організації) суб’єкти.
В якості об’єктів управління інвестиційною діяльністю можна розглядати інвестиції (реальні,
фінансові, інтелектуальні), інвестиційні ресурси, інвестиційні проекти, інвестиційні ризики.
Розглянемо основні процеси управління інвестиційною діяльністю підприємства, що зображені на рис.
1.
Дослідження стану зовнішнього інвестиційного середовища. Інвестиційний клімат - це середовище, в
якому здійснюється інвестиційна діяльність на національному, галузевому чи регіональному рівнях.
Інвестиційний клімат характеризує загальні умови інвестування, тобто створює загальний фон для
інвестиційної привабливості на всіх рівнях.
Оцінка інвестиційної привабливості підприємства, яка пов’язана з наявністю у підприємства певної
сукупності переваг, визначається наявністю потенційних інвесторів, котрі мають бажання розмістити свій капітал,
а також системою інструментів, які дають змогу цей капітал використовувати з максимальною ефективністю [2].
Інвестиційна привабливість – це інтегральний показник, що характеризує доцільність інвестування визначеного
об’єкта з позицій конкретного інвестора. Існуючі методики оцінювання інвестиційної привабливості
передбачають розрахунок інтегрального показника, що ґрунтується на коефіцієнтах майнового стану, ліквідності
та платоспроможності, фінансової стійкості; ділової активності з урахуванням їх відносної значимості та рівня
дотримання нормативних значень і характеру динаміки [4].
Кваліфікована оцінка інвестиційного клімату та інвестиційної привабливості повинна сприяти
прийняттю оптимальних рішень під час вибору об’єкта інвестування.
Формулювання інвестиційних цілей та інвестиційної стратегії підприємства, під якою розуміють
систему довгострокових цілей інвестиційної діяльності підприємства, зумовлених загальними завданнями його
розвитку, а також вибір найбільш ефективних шляхів та засобів їх досягнення. Інакше кажучи це генеральний
план дій у сфері інвестиційної діяльності підприємства, котрий визначає пріоритети її напрямів та форм,
характер формування інвестиційних ресурсів та послідовність етапів реалізації довгострокових інвестиційних
цілей. Розробка інвестиційної стратегії підприємства передбачає розроблення цілей інвестування, визначення
пріоритетних напрямів і форм інвестиційної діяльності, формування і оптимізацію структури інвестиційних
ресурсів, підтримку взаємовідносин із зовнішнім інвестиційним середовищем [4].
Розроблення інвестиційної політики підприємств є ефективним інструментом управління його
інвестиційною діяльністю. Підприємство залежно від особливостей його функціонування може обирати такі
види інвестиційної політики, як консервативна інвестиційна політика; компромісна (помірна) інвестиційна
політика; агресивна інвестиційна політика [2].
Визначення обсягів інвестиційних ресурсів й джерел їх формування - обґрунтування залучення
інвестиційних ресурсів. У практиці інвестиційного менеджменту відомо п’ять основних схем фінансування
інвестиційних проектів: повне самофінансування, акціонування, венчурне фінансування, кредитування, змішане
фінансування. Серед основних джерел фінансування інвестиційної діяльності підприємства – наявний в
розпорядженні прибуток, кошти амортизаційного фонду, позики та оренда майна, бюджетне фінансування,
кошти дрібних інвесторів, отримані через акціонування, венчурне та змішане фінансування, краудфандинг
тощо [5].
Формування інвестиційного портфеля і його оцінка за показниками прибутковості, ліквідності та
ризику - передбачає підбір об'єктів реального і фінансового інвестування, призначених для здійснення
інвестиційної діяльності згідно з розробленою інвестиційною стратегією підприємства. Для більшості
підприємств пріоритетними є об’єкти реального інвестування, адже саме вони сприяють оновленню технікотехнологічної бази, нарощуванню виробничих потужностей і впровадженню інновацій, що створює передумови
для зміцнення конкурентної позиції на ринку і досягнення кращих фінансових результатів [4].

Поточне планування та оперативне управління інвестиційними проектами, під якими розуміють
документ, в якому викладено цілі та особливості конкретного інвестиційного задуму, обґрунтовано його
доцільність та ефективність. Інвестиційне проектування складається з таких етапів: 1) дослідження, планування
та розроблення інвестиційного проекту; 2) реалізація інвестиційного проекту; 3) поточний контроль та
регулювання інвестиційного проекту; 4) оцінка та аналіз досягнутих результатів після завершення проекту.
Моніторинг реалізації інвестиційних програм та проектів - оцінка результатів впровадження проектів,
пролонгація інвестиційного договору, підготовка рішень щодо своєчасного виходу з неефективних
інвестиційних проектів або реінвестування капіталу. Ефективність інвестиційних проектів тісно пов’язана із
цілями виробництва, мотивами підприємництва в ринковій економіці, оскільки вони повинні приносити
прибуток та сприяти підвищенню конкурентоспроможності. Безпосередні критерії оцінки інвестиційних
проектів досить різноманітні та повинні включати поряд із суто економічними показниками й деякі інші,
зокрема поліпшення умов праці, створення нових робочих місць, підвищення екологічної безпеки виробничих
об’єктів тощо. Поряд з економічною ефективністю інвестиційні проекти повинні мати обґрунтування і з
позицій мультиплікативної ефективності [4].
Управління ризиками, які впливають на інвестиційну діяльність підприємства і пов'язані з
формуванням прибутковості інвестиційних операцій. Врахування ризиків вимагає серйозної уваги з боку
керівників підприємства, 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-статистичних, експертних або аналогових методів.
Контроль інвестиційної діяльності передбачає спостереження й перевірку результатів дій суб’єктів
господарювання щодо інвестування. Тобто такий контроль передбачає зіставлення фактичних даних із
запланованими з метою ефективного управління реалізацією інвестиційних проектів і програм, досягнення
поставлених цілей, попередження та усунення суттєвих відхилень та негативних економічних наслідків [4].
Кожен елемент системи виконує чітко поставлені завдання і спрямований на досягнення загальних
цілей підприємства.
Обов’язковою умовою реалізації управління інвестиційною діяльністю підприємства є наявність
вихідної інформації про стан об’єкта (інвестиційні ресурси, сферу підприємницької діяльності, в яку будуть
вкладатись інвестиції тощо), яку в процесі управління буде трансформовано в певні управлінські рішення
суб’єктів.
На управління інвестиційною діяльністю впливають внутрішні й зовнішні фактори, які визначають
послідовність вживання тих чи інших управлінських заходів та прийняття управлінських рішень щодо
проведення інвестиційних процесів підприємства.
До основних зовнішніх факторів, які здійснюють непрямий вплив на підприємство, слід віднести
глобалізаційні та інтеграційні процеси; механізми державного регулювання економічних взаємовідносин та
інвестування; галузеві тенденції розвитку; ринкові механізми взаємодії. До факторів зовнішнього середовища,
які безпосередньо впливають на підприємство, можна віднести: споживачів, постачальників, конкурентів.
Система управління інвестиційною діяльністю має своєчасно реагувати на їхні прямі або непрямі
впливи задля зменшення ризиків інвестиційної діяльності або попередження інших можливих негативних явищ
і загроз.
До основних внутрішніх факторів впливу на управління інвестиційною діяльністю, які повністю
визначаються діяльністю підприємства загалом, відносять: рівень кваліфікації персоналу, здатність керівництва
й персоналу своєчасно реагувати на зміни у зовнішньому інвестиційному середовищі, фінансовий стан, рівень
ділової активності та репутації підприємства, розвиненість системи збуту й маркетингу, процес організації
виробництва, наявність необхідного ресурсного забезпечення, стан технічної бази і рівень технологічного
розвитку підприємства.
Висновки з проведеного дослідження. Запропонована система управління інвестиційною діяльністю
підприємства дозволяє комплексно управляти всіма складовими компонентами інвестиційної діяльності з
метою підвищення її ефективності та реалізації перспективних напрямів інвестиційної політики підприємства,
сприяє оптимальній організації інвестиційних процесів підприємства, підвищенню його конкурентоздатності з
врахуванням змін у зовнішньому і внутрішньому середовищі діяльності підприємства.
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