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ПЕРЕДМОВА 

Нестабільність зовнішнього середовища на тлі глобалізації економіки та 

інформатизації суспільства значно змінили умови інвестиційної діяльності для 

вітчизняних підприємств виробничої сфери. Це, по-перше, ускладнило сутність 

інвестиційного рішення, яке від рішення щодо інвестування коштів на 

фінансовому ринку розвинулося до багатомірної сукупності управлінських 

рішень в розрізі функцій управління, етапів життєвого циклу, факторів впливу, 

об’єктом яких є інвестиційний процес на підприємствах в нестабільному 

посткризовому середовищі. По-друге, ускладнився процес прийняття 

інвестиційних рішень, оскільки: розширилося коло інвесторів,  кількість і 

різнорідність їх вимог; суттєво виріс обсяг інформації, потрібний для прийняття 

рішень, а час для їх прийняття скоротився до мінімуму. Внаслідок цього 

життєвий цикл інвестиційного проекту змінився з традиційно лінійного на 

сценарно-варіативний. Зазначене обумовлює необхідність змін методологічних 

підходів до управління процесом прийняття інвестиційних рішень, здатних 

створити спеціальні методичні та інформаційно-аналітичні інструменти на 

принципах інтерактивності, багатомірності, адаптивності, автоматизацію.  

Теоретичний базис управління прийняттям інвестиційних рішень 

розглядали відомі зарубіжні вчені Ф.Модільяні, Г.Марковиц, М.Міллер, 

Г.Саймон, П.Самуельсон, Д.Тобін, У.Шарп, які узагальнили неокласичний, 

кейнсіанський, інституціональний напрямки дослідження інвестиційної 

діяльності.  

Вагомий внесок у розвиток теорії інвестицій та дослідження процесу 

прийняття управлінських рішень зробили вітчизняні науковці І.Александров, 

О.Амоша, В.Базилевич, І.Бланк, І.Бузько, А.Бутенко, Б.Данилишин, 

М.Долішній, В.Захарченко, О.Кузьмін, В.Лисюк, І.Лукінов, Ю.Макогон, 

А.Пересада, А.Рум’янцев, В.Савчук, Н.Свірідова, А.Сухоруков, С.Філиппова, 

Н.Хрущ, О.Ястремська. Їх напрацювання розвивають як теорію обмеженої 



 

 

раціональності Г.Саймона, що усталює принцип адаптивності рішень, так і 

теорію кейнсіансько-неокласичного синтезу, що інтегрує дослідження 

економічних циклів, попиту, умов реалізації, які визначають реальний рівень 

виробництва, з дослідженнями факторів виробництва, розподілу та 

економічним прогнозуванням.  

Однак, науковці не розглядають процес прийняття інвестиційних рішень з 

позиції розширеного трактування їх сутності, тому теоретико-методологчний 

базис управління  процесом їх прийняття на підприємствах виробничої сфери в 

умовах нестабільності, глобалізації та інформатизації досі відсутній.  

Зазначене актуалізує розробку теоретичних і методологічних підходів до 

управління процесом прийняття інвестиційних рішень на підприємствах 

виробничої сфери на принципах інтерактивності та інтегрованості систем 

управління інвестиційним проектом і підприємством, автоматизації, 

багатомірності та адаптивності, а також формування методичних рекомендацій 

та управлінських інструментів до функціональних блоків управління 

підприємством та інформаційно-аналітичного забезпечення прийняття 

інвестиційних рішень.  
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