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обслуговування, для підвищення конкурентоспроможності вітчизняних виробників
послуг. Проте для здійснення даних перспектив розвитку, необхідна чітка
стратегія, а також залучення додаткових інвестицій.

Список використаних джерел:
1. Офіційний сайт «Нова пошта» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://novaposhta.ua/ru/o_kompanii/nova_poshta_sogodni  
2.   Матеріал з Вікіпедії:  «Нова пошта»  [Електронний ресурс].  –  Режим доступу :  

https://uk.wikipedia.org/wiki/ %D0 %9D %D0 %BE %D0 %B2 %D0 %B0_ %D0 %BF %D0
 %BE %D1 %88 %D1 %82 %D0 %B0  

Чабанець М. В.
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара (Україна)

ФАКТОРИ ТА ПЕРЕДУМОВИ ВИКОРИСТАННЯ
ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПОРТФЕЛІВ ПІДПРИЄМСТВА

В умовах сьогодення важливою проблемою для підприємств машинобуду-
вання є забезпечення розвитку в усіх напрямах і сферах діяльності. Розвиток
підприємства є складним і багатоаспектним поняттям і може стосуватися всіх
ланок діяльності, зокрема виробничої, збутової, маркетингової, кадрової, фінан-
сової тощо.

Фактори впливу на процес розвитку підприємства досліджено в багатьох
науково-літературних джерелах [1–4], зокрема [4, с. 37] визначено основні
групи факторів:

зовнішні – економічні, соціальні, політичні, юридичні умови, вплив яких ви-
значається обмежувальними або стимулюючими заходами з боку різних державних
органів, банків, інвестиційних компаній, суспільних груп, політичних сил тощо;

внутрішні – стратегія підприємства, для реалізації якої формується потен-
ціал, досвід і навички менеджерів, необхідні для реалізації намічених планів,
принципи організації та ведення бізнесу, якими керуються на підприємстві, мо-
ральні цінності й амбіції керівників, а також загальноприйняті в рамках під-
приємства цінності та культура.

Важливо відзначити, що передумовою розвитку підприємства є інвестиційне
забезпечення та наявність ефективних інструментів, які можуть забезпечувати
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такий процес. Тобто з метою забезпечення стабільного розвитку підприємства
доцільно розробити ефективну структуру його інвестиційного забезпечення та
обрати інструменти такого процесу.

Враховуючи вищезазначене, можна зауважити, що використання інвести-
ційного портфеля підприємства може бути однією з передумов в процесі
забезпечення розвитку підприємства, оскільки згідно з визначеною концепцією
використання інвестиційного портфеля підприємства є процесом відбору та
фінансування конкретних виробничо-господарських та фінансових проектів
згідно з обраними напрямками інвестування.

Можна визначити, що метою використання інвестиційного портфеля є за-
безпечення розвитку підприємства, шляхом оптимального фінансування найбільш
ефективних виробничо-господарських та фінансових проектів підприємства. До
основних факторів, які впливатимуть на процес використання інвестиційного
портфеля можна зарахувати такі: інформаційні, технічні, спеціальні, професійні,
організаційні, економічні.

Вплив інформаційних, технічних організаційних і професійних факторів
стосується в першу чергу забезпечення оптимального процесу використання ін-
вестиційного портфеля підприємства. Щодо спеціальних та економічних – ці
фактори характеризують основні риси виробничо-господарських та фінансових
проектів, які можуть впливати на стратегію використання інвестиційного
портфеля підприємства.

Вплив інформаційних факторів стосуються в першу чергу інформаційного
забезпечення процесу використання інвестиційного портфеля підприємства.
В такому контексті інформаційне забезпечення для інвестора або інвестиційного
аналітика характеризується наявністю документації, нормативної бази, відповідних
інструкцій та розпоряджень, аналітичних даних, які характеризують результати
формування інвестиційного портфеля підприємства (обсяги, особливості, напрям-
ки, цілі підприємства щодо інвестиційної діяльності підприємства), а також
наявності достовірної та повної інформації в першу чергу щодо основних пара-
метрів виробничо-господарських та фінансових проектів, які є альтернатив-
ними для впровадження. Також, важливо зазначити, що в процесі використання
інвестиційного портфеля підприємства доцільно отримувати інформацію та
враховувати тенденції зовнішнього та внутрішнього середовища функціонування
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підприємства, з метою забезпечення можливості гнучкого реагування на будь-
які зміни, зокрема законодавчо-нормативного характеру.

В процесі використання інвестиційного портфеля підприємства інформаційне
забезпечення стосується в першу чергу процесу розроблення або вибору
виробничо-господарських та фінансових проектів, а також оцінювання їх впливу
на забезпечення розвитку власного підприємства. Вплив технічних факторів на
використання інвестиційного портфеля характеризується наявністю та ефектив-
ністю функціонування технічних засобів, які забезпечують процес збору, пошуку
зберігання та обробки інформації, підготовку, а також відображення результатів.
Професійні фактори використання інвестиційного портфеля є одними з найбільш
вагомих, оскільки передбачають вплив людського потенціалу, а як відомо
працівники та персонал є одними з вихідних аспектів діяльності підприємства.
Спеціальні фактори характеризують вплив основних характеристик виробничо-
господарських та фінансових проектів підприємства на забезпечення розвитку
підприємства.

В свою чергу, економічні фактори характеризують виробничо-господарські та
фінансові проекти з точки зору їх первинних показників (рентабельність, період
окупності, рівень ризику тощо), а вплив таких факторів визначається врахуванням
значень показників в процесі первинного оцінювання проектів та формування
на основі такого аналізування висновків щодо прийнятності проектів.

Оцінювання зазначених факторів дає можливість оптимізувати процес вико-
ристання інвестиційного портфеля підприємства шляхом уникнення їх негативного
впливу.
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