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Розвиток сучасної промисловості залежить 
від формування ефективних інвестиційних 
стратегій, які повинні носити стратегічний 
характер. Саме тому, статтю присвячено 
комплексному вивченню підходів до форму-
вання стратегій інвестиційного розвитку 
та особливостей їх реалізації в легкій про-
мисловості в контексті сталого розвитку 
країни. Авторами обґрунтовано, що важли-
вою складовою реалізації стратегії інвести-
ційного розвитку є ефективна інвестиційна 
політика, оскільки, її формування за окре-
мими аспектами діяльності повинно носити 
стратегічний характер. В статті запропо-
новано формувати та реалізовувати інвес-
тиційні стратегії в залежності від стадії 
життєвого циклу підприємств легкої про-
мисловості, оскільки кожній стадії належить 
характерний тільки їй рівень інвестиційної 
активності, напрями і форми інвестиційної 
діяльності, особливості формування інвес-
тиційних ресурсів. Отже, при формуванні 
і реалізації інвестиційної стратегії необхідно 
дотримуватись принципів сталого розви-
тку в контексті врахування соціальних, еко-
номічних і екологічних аспектів, як в середині 
підприємств, так і за їх межами та врахову-
вати стадію життєвого циклу.
ключові слова: інвестиційна стратегія, 
розвиток, інвестиційна політика, життєвий 
цикл, механізм управління, сталий розвиток, 
промисловість, підприємство.

Развитие современной промышленности 
зависит от формирования эффективных 
инвестиционных стратегий, которые 

должны носить стратегический харак-
тер. Именно поэтому, статья посвящена 
комплексному изучению подходов к фор-
мированию стратегий инвестиционного 
развития и особенностей их реализации 
в легкой промышленности в контексте 
устойчивого развития страны. Авторами 
обосновано, что важной составляющей 
реализации стратегии инвестиционного 
развития является эффективная инвести-
ционная политика, поскольку ее формирова-
ние по отдельным аспектам деятельности 
должно носить стратегический характер. 
В статье предложено формировать и реа-
лизовывать инвестиционные стратегии 
в зависимости от стадии жизненного цикла 
предприятий легкой промышленности, 
поскольку каждой стадии принадлежит 
характерный только ей уровень инвести-
ционной активности, направления и формы 
инвестиционной деятельности, особенно-
сти формирования инвестиционных ресур-
сов. Следовательно, при формировании 
и реализации инвестиционной стратегии 
необходимо придерживаться принципов 
устойчивого развития в контексте учета 
социальных, экономических и экологических 
аспектов, как в середине предприятий, так 
и за их пределами и учитывать стадию жиз-
ненного цикла.
ключевые слова: инвестиционная страте-
гия, развитие, инвестиционная политика, 
жизненный цикл, механизм управления, 
устойчивое развитие, промышленность, 
предприятие.

Development investment strategy is an important element of the effective functioning of industry, since it involves the reproduction of labour, the renewal 
of fixed assets of the productive and nonproductive spheres and the entire reproduction process in the economy. Therefore, the formation of effective 
instruments for attracting investment into the national economy is a crucial prerequisite for ensuring sustainable economic development of both individual 
industries and the economy of the country as a whole. The aim of the study is to comprehensively study approaches to the formation and implementation of 
investment strategies for the light industry development at different stages of the life cycle. Research methods. In the process of research of approaches to 
the formation of the investment strategy of light industry development, the method of comparative analysis, content analysis and method of generalization 
were used. In modern conditions, an important implementation component of the investment strategy for sustainable industrial development is an important 
component of this concept  "development". Development is considered as a general scientific category in three aspects: as a law, as a principle and as a 
phenomenon. Development as a law characterizes the transition from one being to another, and the next state of being will be different from the previous 
in quantitative or qualitative characteristics. It is traditionally believed that the next state of being will be better than the previous one. Development as a 
phenomenon is the opposite of being in an unaltered state. Development as a principle is an inherent feature of being, its integral characteristic, which also 
predetermines the possibility of further changes of being. It is substantiated that for the light industry, in its content, development is a set of processes that, 
in total, lead to an increase in financial and economic indicators, available potential, which are manifested by quantitative and qualitative changes, adapta-
tion to the external environment and internal integration of economic entities of the industry. Finally, a productive manifestation of development for the light 
industry is the implementation of quantitative and qualitative changes, increasing capacity, ensuring the ability to counteract negative environmental influ-
ences, increasing the viability and competitiveness of products, improving the profitability of operations. 
Key words: investment strategy, development, investment policy, life cycle, management mechanism, sustainable development, industry, enterprise.

ПідХоди до ФормуваннЯ стратеГії  
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APPROACHES TO THE FORMATION OF THE STRATEGY  
OF INVESTMENT DEVELOPMENT OF LIGHT INDUSTRY IN THE CONTEXT  
OF ENSURING THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE COUNTRY

Постановка завдання. У зв’язку з проведен-
ням в Україні економічних та соціальних реформ 
постала гостра необхідність формування та реа-
лізації нових напрямів інвестиційної політики, 
націлених на сталий розвиток держави. Розробка 
напрямів інвестиційної політики має орієнтува-
тися на економічне зростання, формування нових 

ефективних механізмів залучення інвестицій, 
створення умов для впровадження концептуаль-
них засад стратегії сталого розвитку та забезпе-
чення євроінтеграційних процесів.

Розвиток легкої промисловості залежить від 
ефективного управління інвестиційною діяль-
ністю, яка повинна носити стратегічний характер, 
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  Економіка та управління підприємствами

що й обумовлює вироблення інвестиційних стра-
тегій розвитку підприємств галузі. При цьому про-
мислові підприємства функціонують в умовах 
невизначеності, нестабільного інвестиційного 
ринку, що впливає на кінцеві результати і рента-
бельність, веде до ризиків забезпечення їх стій-
кості, збереження фінансової стабільності, діло-
вої активності та рентабельності, що в кінцевому 
підсумку відбивається на показниках функціону-
вання промислового сектору України. Інвестиційна 
стратегія розвитку є важливим елементом ефек-
тивного функціонування промисловості, оскільки 
передбачає відтворення робочої сили, оновлення 
основних фондів виробничої та невиробничої 
сфер і весь відтворювальний процес в економіці. 
Отже, формування ефективних інструментів залу-
чення інвестицій у національну економіку є най-
важливішою передумовою забезпечення сталого 
економічного розвитку як окремих видів промис-
ловості так і економіки країни в цілому.

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблеми інвестування економіки країни завжди 
знаходяться у центрі уваги економістів. Фунда-
ментальні засади формування та реалізації інвес-
тиційних стратегій представлено у працях провід-
них учених-економістів, зокрема: Т. Гавриленко, 
Б. Губського, М. Денисенко, А. Дуки, Т. Затонаць-
кої, С. Захаріна, І. Ігнатьєвої, Дж. Кейнса, П. Кур-
маєва, О. Паливоди, О. Поважного, С. Поважного, 
М. Портера, П. Самуельсона, Р. Харрода, та інших.

В працях дослідників висвітлено теоретичні під-
ходи та запропоновано універсальні рекомендації, 
щодо формування та реалізації інвестиційних стра-
тегій. Водночас, питання формування та реалізації 
інвестиційних стратегій розвитку легкої промисло-
вості досліджені поверхнево, хоча на сьогодні акту-
альним питанням є пошук підходів до формування 
ефективних інвестиційних стратегій розвитку легкої 
промисловості в контексті сталого розвитку.

Постановка завдання. Завдання дослідження 
полягають у комплексному вивченні підходів до 
формування та реалізації інвестиційних стратегій 
розвитку легкої промисловості.

виклад основного матеріалу дослідження. 
В сучасних умовах сталого розвитку інвестиції є 
найважливішим засобом забезпечення прогресив-
них структурних зрушень в економіці, поліпшення 
якісних показників діяльності на мікро- і макрорів-
нях. Чим більші обсяги інвестицій і вища їх ефек-
тивність, тим швидше відбувається відтворю-
вальний процес, здійснюються позитивні ринкові 
зрушення й перетворення.

У сучасних умовах важливою складовою реа-
лізації інвестиційної стратегії сталого розвитку 
промисловості стає важлива складова цього 
поняття – «розвиток».

В економічній теорії поширена значна кількість 
підходів до трактування поняття «розвиток». Від-

сутність єдиного універсального підходу, а також 
суперечливість між деякими визначеннями поня-
тійного апарату системи розвитку, потребує прове-
дення ґрунтовнішого аналізу цих понять з метою 
створення несуперечливого теоретичного під-
ґрунтя та чітких термінів, які будуть використані 
в даному дослідженні. Враховуючи багатоаспек-
тність та багатогранність поняття «розвиток» про-
ведемо діалектичний аналіз саме цього поняття.

Поняття розвитку в сучасній науці знаходить 
свої витоки в давніх філософських обґрунтуван-
нях. Історичний аспект впровадження поняття 
«розвиток» в наукову термінологію пов’язують із 
його асоціацією наприкінці XIX століття із фран-
цузьким «development» (дослівно, в перекладі – 
виклад, еволюція, зростання, результат, розви-
ток) [1, с. 482]. Видатний науковець І. Кант [2] 
у XIX столітті розглядав ідею розвитку як «ризи-
кову природу розуму», використовуючи її до пояс-
нення виникнення сонячної системи.

З XIX століття поняття «розвиток» все час-
тіше можна було зустріти в науковій термінології, 
зокрема марксистська теорія була представлена 
як цілісна наукова концепція розвитку, що побу-
дована марксистами, матеріалістична діалектика 
якої є основою загальної теорії розвитку. Осо-
бливості закону розвитку відображають закони: 
єдності та боротьби протилежностей, переходу 
кількісних змін в якісні, заперечення [3].

Вже з XX століття поняття «розвиток» отри-
мало значне поширення, розглядалося з різних 
позицій, зокрема як процеси змін, припускаючи 
збереження якості об’єктів [4, с. 847], що розви-
ваються на макро- та мікрорівні окремого суб’єкта 
господарювання [5, с. 51; 6, с. 32].

В Академічному тлумачному словнику україн-
ської мови визначено розвиток як процес, внаслі-
док якого відбувається зміна якості чого–небудь, 
перехід від одного якісного стану до іншого [7].

На думку О.Л. Гапоненко, А.П. Пакрухина, роз-
виток – це рух вперед, формування нових рис, 
становлення нових структурних характеристик 
об’єкта, його еволюція, поліпшення, удосконалю-
вання, прогрес, а також ріст і розширення [8, с. 11].

Розвиток як загальнонаукову категорію розгля-
дають в трьох аспектах: як закон, як принцип та як 
явище. Розвиток як закон характеризує перехід від 
одного буття до іншого, причому наступний стан 
буття буде іншим за попередній за кількісними 
або якісними характеристиками. Традиційно вва-
жають, що наступний стан буття буде кращим за 
попередній. Розвиток як явище є протилежним до 
буття, яке знаходиться в незмінному стані. Роз-
виток як принцип є іманентною рисою буття, його 
невід’ємною характеристикою, що також зумов-
лює можливість подальших змін буття [6, с. 31].

Фундаментальну основу розвитку суб’єкта гос-
подарювання формують теоретичні положення, 
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основними з яких є теорія спрямованого розви-
тку організацій, теорія циклічного розвитку та кон-
цепція життєвого циклу суб’єктів господарювання. 
Спрямований розвиток є сукупністю переходів від 
одного стану внутрішньої та зовнішньої рівноваги 
до іншого аналогічного стану, сформованого поточ-
ними обставинами і факторами. Траєкторія розви-
тку окремого суб’єкта господарювання може набу-
вати різної форми, але у цілому залежить від його 
здатності пристосовуватися до змін середовища 
господарювання та вирішувати внутрішні проти-
річчя. В основі оцінки й аналізу розвитку суб’єкта 
господарювання знаходяться його виробнича 
функція та бюджетні обмеження, а критерієм ана-
лізу виступає технічна ефективність виробничої 
системи з перетворювання факторів виробництва.

Для легкої промисловості за своїм змістом роз-
виток є сукупністю процесів, які сумарно ведуть 
до збільшення фінансово-економічних показників, 
наявного потенціалу, явними формами прояву яких 
виступають кількісні та якісні зміни, адаптація до 
зовнішнього середовища та внутрішня інтеграція 
суб’єктів господарювання галузі. Нарешті, резуль-
тативний прояв розвитку для легкої промисловості, 
полягає в реалізації кількісних та якісних змін, збіль-
шенні потенціалу, забезпеченні здатності протидіяти 
негативним впливам зовнішнього середовища, під-
вищенні життєздатності та конкурентоспроможності 
продукції, підвищенні рентабельності діяльності.

Головною метою розвитку легкої промисло-
вості є забезпечення населення товарами першої 
необхідності, впровадження високих енерго- та 
ресурсозберігаючих технологій, стимулювання 
розвитку наукомістких виробництв, що здійсню-
ють випуск інноваційної продукції та зосереджені 
на формуванні необхідних умов для виробництва 
й реалізації конкурентоспроможної промислової 
продукції. Виходячи із цього, основний зміст роз-
витку легкої промисловості – нарощування і вико-
ристання свого потенціалу, що стає можливим 
завдяки збільшенню обсягів і ефективності госпо-
дарської діяльності, що, в свою чергу, пов’язано 
зі зростанням забезпечення потреб споживачів 
в товарах галузі легкої промисловості.

В умовах сталого розвитку та інтеграції України 
в європейський економічний простір, вирішальним 
фактором успішної діяльності будь-якої системи 
стає впровадження та реалізація інвестиційної 
стратегії, що визначає перспективи його подаль-
шого розвитку. Тобто, проблеми забезпечення 
ефективності розвитку належать до сфери стра-
тегічного управління. Практичні результати визна-
чення напрямів і кількісних параметрів розвитку 
системи втілюються в стратегіях, деталізуються 
у тактичних планах і доводяться до практичних 
заходів у рамках оперативних процедур.

Необхідно відзначити, що концепція стратегіч-
ного управління заснована на системному і ситуа-

ційному підходах до управління, тобто, стратегічне 
управління орієнтує будь-який суб’єкт господарю-
вання на ефективне функціонування в майбут-
ньому і розглядає його як систему, яка визначає 
свою конфігурацію і цільову орієнтацію в залеж-
ності від змін зовнішнього середовища.

Стратегічний підхід до формування інвестицій-
ної стратегії розвитку відіграє значну роль у забез-
печенні ефективного функціонування легкої про-
мисловості в контексті сталого розвитку країни. 
Ця роль полягає в наступному:

- забезпечення механізму реалізації довго-
строкових загальних і інвестиційних цілей майбут-
нього економічного і соціального розвитку легкої 
промисловості в цілому й окремих структурних 
одиниць;

- можливість реально оцінити інвестиційний 
потенціал та забезпечити максимальне його вико-
ристання, спроможність активного маневрування 
інвестиційними ресурсами;

- швидка реалізація нових перспективних 
інвестиційних можливостей, що виникають у про-
цесі динамічних змін факторів зовнішнього інвес-
тиційного середовища;

- врахування заздалегідь можливих варіацій роз-
витку неконтрольованих факторів зовнішнього інвес-
тиційного середовища і можливість звести до міні-
муму їх негативні наслідки для власної діяльності;

- відбиття порівняльних переваг інвестиційної 
політики в зіставленні з конкурентами;

- забезпечення чіткого взаємозв’язку стратегіч-
ного, поточного й оперативного управління інвес-
тиційною діяльністю;

- формування значення основних критеріаль-
них оцінок вибору реальних інвестиційних проек-
тів і фінансових інструментів інвестування [9].

Формування та реалізація інвестиційної стра-
тегії легкої промисловості має цільовий характер, 
тобто передбачає постановку та досягнення пев-
них цілей; є вагомим засобом підвищення ефек-
тивності інвестиційної діяльності в довготермінові 
перспективі, її координації та контролю, а також 
базою для прийняття управлінських рішень на всіх 
стадіях інвестиційного процесу.

Важливим обмеженням, що визначає напрям 
стратегічного управління при формуванні інвести-
ційної стратегії розвитку, є стадія життєвого циклу, 
в якій знаходиться галузь та (або) підприємства 
галузі. Кожній стадії життєвого циклу належить 
характерний їй рівень інвестиційної активності, 
напрями і форми інвестиційної діяльності, особли-
вості формування інвестиційних ресурсів.

Так, стадія становлення характеризується без-
ліччю управлінських криз, пов’язаних з необхід-
ністю грамотного управління новою економічною 
одиницею. Що ж стосується фінансових трудно-
щів, то тут в першу чергу відзначається нездат-
ність нового підприємства генерувати грошові 
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кошти у необхідній для інвестування кількості, 
в той час як інвестиційна активність на даній стадії 
визначається потребами бізнесу саме в дорогих 
і довгострокових активах.

Тому, переважальним варіантом інвестиційної 
стратегії на даній стадії є інвестиційна стратегія 
становлення та поступового розвитку, що полягає 
в забезпеченні високих темпів реального інвес-
тування та забезпеченні беззбитковості інвести-
ційної діяльності, шляхом формування власних 
інвестиційних ресурсів.

Для стадії зростання характерним є розши-
рення обсягів реального інвестування та його 
диверсифікація, а також забезпечення норми міні-
мального прибутку, що дасть можливість беззбит-
кового існування підприємства.

Стадія розквіту передбачає нарощування потуж-
ностей, що ґрунтується на вливанні суттєвих засо-
бів в додатковий оборотний капітал, в той час як 
завдання якісних зрушень вимагає істотних капіталь-
них інвестицій в довгостроковий розвиток. На ній про-
понується використовувати варіанти інвестиційної 
стратегії, пов’язані з диверсифікацією форм реаль-
ного інвестування та формувати портфель фінансо-
вих інвестицій, що забезпечить приріст капіталу.

На стадії зрілості грошовий потік стабілізується, 
кошти залучаються тільки для підтримки поточної 
діяльності, зазвичай для цього достатньо при-
бутку. Прибуток, що залишився витрачається на 
інші цілі – виплату дивідендів, вкладення в активи 
інших підприємств.

Для стадії спаду (кризи) характерний ріст інвес-
тиційної стійкості, збільшення кількості потенційних 
інвесторів за рахунок зниження невизначеності та 
підвищення моніторингу над ризиками. Збільшення 
контролю над ризиками веде до зниження гранич-
ної межі прибутковості і, значить, вимог до мінімаль-
ної ефективності розглянутих проектів. Це розши-
рює діапазон прийнятних проектів, прискорює їх 
впровадження. Цій стадії характерний негативний 
вплив на інвестиційну політику: шляхом скорочення 
джерел фінансування – і, безпосередньо, шляхом 
зосередження зусиль і засобів у здійсненні планів 
по відновленню або утриманню ринкових позицій, 
наприклад шляхом здійснення демпінгової кам-
панії. Однак за умови ефективного менеджменту, 
галузь не затримається на стадії спаду та почне 
вживати ефективні заходи по відродженню бізнесу, 
що потребує додаткових капітальних вкладень.

Таким чином, реалізація інвестиційної політики 
розвитку легкої промисловості, що знаходиться на 
стадії старіння, може бути спрямована на ефектив-
ність процесу відродження, шляхом забезпечення 
своєчасної реновації активів, що амортизуються; 
«стисненням» портфеля фінансових інвестицій 
з ціллю підвищення рівня його доходності; дезін-
вестуванням капіталу з низькорентабельних інвес-
тиційних об’єктів з забезпеченням мінімальних 

його втрат; реінвестуванням капіталу з ціллю під-
тримки необхідного обсягу операційної діяльності.

Щодо зовнішніх факторів: є підстави вважати, 
що розвиненість ринку капіталу відіграє більш сут-
тєву роль для галузі на стадії спаду. До прикладу, 
на неефективних ринках такі підприємства будуть 
переоцінені, що дозволить їм інвестувати на більш 
вигідних умовах.

Отже, формування та реалізація інвестиційної 
політики розвитку легкої промисловості є важли-
вою для забезпечення ефективного сталого роз-
витку галузі. При її формуванні слід враховувати 
стадію життєвого циклу галузі та її підприємств, 
оскільки кожній стадії життєвого циклу характерні 
свої особливості та підходи до формування інвес-
тиційної політики, яка націлена на сталий розвиток.

висновки з проведеного дослідження. Під-
тверджено, що інвестиційна стратегія розвитку 
є однією із найважливіших складових системи 
управління легкою промисловістю. У процесі її 
розробки та реалізації визначаються пріоритетні 
напрями та форми інвестиційної діяльності, суть 
формування інвестиційних ресурсів, послідовність 
етапів реалізації короткострокових та довгостроко-
вих цілей, межі можливої інвестиційної активності 
за напрямами і формами інвестиційної діяльності, 
система формалізованих критеріїв.

Фази життєвого циклу чинять різний вплив на 
характер фінансових показників: позначається 
характер бізнесу, організація управління, ступінь 
невизначеності та перспективи розвитку. Отже, 
інвестиційна стратегія розвитку являє собою 
форму реалізації інвестиційної ідеології й інвести-
ційної політики в розрізі найбільш важливих аспек-
тів інвестиційної діяльності на окремих етапах її 
здійснення. При формуванні і реалізації інвести-
ційної політики необхідно дотримуватись прин-
ципів сталого розвитку в контексті врахування 
соціальних, економічних і екологічних аспектів як 
в середині галузі так і за її межами та враховувати 
стадію життєвого циклу інвестиційної політики.
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