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СТАНОВЛЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ В УМОВАХ 

СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

 
Сьогодні інвестиційна політика не лише допомагає державі мати безпосередній вплив на обсяги виробництва, 

впровадження науково-технічного прогресу, зміну структури виробництва, але також вона є головною умовою 

розвитку соціально-економічних процесів. Інвестиції є засобом забезпечення прогресивних структурних зрушень в 

умовах сталого розвитку, збільшення їх обсягів впливає на ефективність ринкових зрушень економіки. 

Інвестиційна політика є невід'ємною частиною макроекономічної стратегії, яка визначає її вибір і методи 

впровадження найбільш раціональних способів оновлення і розширення виробництва, а також науково-технічного 

потенціалу [1]. Ця політика спрямована на забезпечення виживання компанії на складному ринку, на досягнення 

фінансової стабільності та створення умов для майбутнього розвитку.  
Стратегічна концепція розробки інвестиційної політики відіграє важливу роль у забезпеченні ефективного 

розвитку компаній в рамках сталого розвитку країни. Ця роль полягає в наступному: створення механізму реалізації 

загальних і довгострокових інвестиційних цілей у перспективі економічного і соціального розвитку підприємств в 

цілому та окремих структурних підрозділів; - можливість реально оцінити інвестиційний потенціал і максимізувати 

його використання, можливість активного маневрування інвестиційними ресурсами; швидке впровадження 

перспективних нових інвестиційних можливостей у процесі динамічної зміни факторів зовнішньоекономічного 

інвестиційного середовища; - заздалегідь враховувати можливі зміни в розвитку неконтрольованих зовнішніх 

факторів інвестиційного середовища і здатність мінімізувати негативний вплив на власну діяльність; - забезпечення 

чіткого зв'язку між стратегічним, поточним і оперативним управлінням інвестиційною діяльністю. 

Економічна  література трактує концепцію “сталого  розвитку” як непереривний  процес, який  

характеризується постійністю. Сталим розвитком є керований розвиток, який є результатом реалізації глобальних і 

національних рішень. Основою сталого розвитку може стати системний підхід і сучасні технології. Науковці А. 

Вергун та І. Тарасенко розглядають сталий розвиток як інструмент забезпечення гармонізації соціально-

економічних, екологічних цілей та їх реалізацію в єдиній соціально-еколого-економічній системі на даній території 

(країні, регіоні). Однією з передумов сталого розвитку територій є визначення відповідних стратегій для окремих 

галузей, підприємств, що мають вирішальний вплив на соціально-економічну систему національної економіки [Цит. 

за: 2]. 

Механізм управління інвестиційною політикою становить систему основних складових, що регулюють процес 

розробки та реалізації інвестиційних рішень підприємства, що є запорукою сталого розвитку економіки країни. При 

формуванні і реалізації інвестиційної політики необхідно дотримуватись принципів сталого розвитку в контексті 

врахування соціальних, економічних і екологічних аспектів як в середині підприємства так і за його межами та 

враховувати стадію життєвого циклу інвестиційної політики підприємства. Загалом, потреба в формуванні та 

реалізації передових напрямків української інвестиційної політики пояснюється проведенням реформ в економічній 

та соціальній сфері. 

Чим більші обсяги  інвестицій  і  вища  їх  ефективність  інвестицій,  тим  швидше  відбувається 

відтворювальний процес, здійснюються позитивні ринкові зрушення й перетворення. Особливо це стосується 

подальшого розвитку фондового ринку в Україні [3]. 
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