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Анотація: Досліджено особливості інвестиційно-інноваційної діяльності 

підприємства. Проаналізовано  взаємозв’язок  інвестиційної  та інноваційної 

діяльності  суб’єкта  господарювання.  Обґрунтовано систему показників  для  

оцінки та аналізу ефективності інвестиційно-інноваційної діяльності 

підприємства. 

Аннотация: Исследованы особенности инвестиционно-инновационной 

деятельности предприятия. Проанализирована взаимосвязь инвестиционной и 

инновационной деятельности субъекта хозяйствования. Обоснованно систему 

показателей для оценки и анализа эффективности инвестиционно-

инновационной деятельности предприятия. 

Summary:  The features of the investment and innovation enterprise. Analyzed the 

relationship of investment and innovation activities of the entity. The system of 

indicators for to assess and analyze the efficiency of investment and innovation in the 

enterprise. 

        Постановка проблеми: Сучасний високотехнологічний світ стимулює 

підприємства до інноваційної діяльності та пошуку джерел її ресурсного 

забезпечення. В цьому контексті цікавим є розгляд питання взаємозв'язку 

інноваційних та інвестиційних процесів, що протікають за певними циклами, 

маючи багато спільного. Сьогодні використовують тільки окремі організаційно-

методичні питання аналізу інвестиційно-інноваційної діяльності, оцінювання 

показників ефективності проектів, оптимізації портфельних інвестицій, 

дохідності операцій із конкретними фінансовими активами, інвестиційної 

чутливості та точок беззбитковості. У зв’язку з цим доцільно теоретично 

обґрунтувати комплексний підхід до сутності та змісту аналізу інвестиційно-



інноваційної діяльності.  

       Постановка завдання: На основі викладеного можна сформулювати 

завдання дослідження, яке полягає в науковому обґрунтуванні взаємозв’язку і 

взаємозалежності інвестиційної та інноваційної діяльності суб’єкта 

господарювання. 

      Виклад основного матеріалу дослідження: 

       Успішне функціонування підприємств і досягнення стратегічних переваг в 

умовах конкуренції значною мірою залежать від результативності  їхньої    

інвестиційно-інноваційної діяльності. У свою чергу, результативність 

інноваційної діяльності підприємств визначається, насамперед,  наявністю 

необхідних внутрішніх і зовнішніх джерел фінансування інновацій, 

можливістю їхньої швидкої мобілізації, зацікавленістю інвестора в підтримці 

інноваційного розвитку [6].    Інвестиційна підтримка інноваційного розвитку 

підприємств залежить від специфічних особливостей інвестицій, таких як 

тривалий період окупності при реалізації інновацій, підвищений ризик 

реалізації, нерівномірність надходження доходів від здійснення інвестицій. 

Урахування цих особливостей і зміна умов функціонування підприємств 

визначають важливість подальшого вдосконалення принципів, форм, методів та 

пошуку джерел інвестиційної підтримки інноваційної діяльності підприємств. 

Тому виникає необхідність у формуванні нових наукових підходів до 

інвестиційної підтримки інновацій і розробки практичних основ для їхньої 

реалізації.  

      Зарубіжний досвід  у цій сфері може бути адаптований в Україні тільки з 

урахуванням  особливостей розвитку вітчизняної економіки.  Сьогодні 

інновації стають ключовим  чинником розвитку для більшості підприємств.  

Характерною є зростаюча кількість наукових праць, де досліджується 

інноваційно - інвестиційна діяльність. Окремим аспектам інноваційно-

інвестиційної діяльності присвятили свої праці вітчизняні й зарубіжні вчені та 

фахівці, зокрема  О. Амоша, І. Бланк, А.Голубенко,  В. Ковальов,   Б. Койлі,   Т. 

Овчаренко, А. Пригожин,  О. Савчук, Б. Санто,   П. Харів,  Й. Шумпетер та 

інші. У працях  досліджуються види інвестицій, інновацій, фінансові 



інструменти, фінансові ринки, методика оцінювання інвестиційних проектів  

тощо. Однак, у відомих працях учених відсутні підходи до побудови цілісної 

системи управління підприємствами в умовах інноваційно-інвестиційної 

діяльності. У більшості підприємств структури управління не адаптовані до 

вирішення складних завдань в цій сфері діяльності. Управління здійснюється 

без урахування факторів ризику і невизначеності зовнішнього і внутрішнього 

середовища підприємства. Як правило, це управління зводиться до так званого 

ретроспективного управління на основі порівняння фактично досягнутих і 

запланованих показників. Усе це призводить до того, що ряд нововведень 

закінчуються комерційними невдачами. Численні дослідження вказують на 

важливість ефективного управління інноваційним проектом на всіх його 

стадіях, застосування унікальних організаційних форм інноваційного 

менеджменту, що найбільш відповідають умовам і характеру інноваційно-

інвестиційної діяльності [3]. 

         Аналіз розвитку інноваційно-інвестиційних процесів в Україні дозволив 

встановити наступне. Упродовж останніх років лише не значна  частина 

підприємств України здійснювала інновації. Основним напрямом інноваційної 

діяльності залишається придбання нових засобів виробництва. Пріоритетним 

джерелом інвестування інновацій залишаються власні кошти підприємств та 

отримані кредити. Діюча система оподаткування не стимулює довгострокові 

накопичення підприємств, що дозволило б останнім реалізувати інноваційні 

проекти. Українська інноваційна сфера ще не стала приваблива  також для 

іноземних інвесторів. Однак, незважаючи на незначні масштаби інноваційної 

діяльності, її позитивний вплив на економічні показники роботи підприємств є 

очевидними та безперечними. Більшість підприємств, які впроваджували 

інновації, одержали приріст продукції, підвищили її конкурентоздатність, 

розширили ринки збуту, оновили асортимент виробів, знизили матеріало- і 

енергоємність виробництва.  Інноваційно-інвестиційну діяльність підприємства 

необхідно розглядати як складну динамічну стохастичну систему, що 

складається з різних за своєю природою процесів та включає: інноваційний 

процес; процеси організаційно-економічного, інвестиційного та 



соціокультурного забезпечення нововведень. Незважаючи на зростання 

інвестицій, організаційні структури управління підприємствами зазвичай не 

пристосовані до вирішення завдань інноваційно-інвестиційної діяльності. У 

більшості випадків — це застарілі лінійно-функціональні структури, що не 

відповідають  складним сучасним умовам господарювання. В кінцевому  

результаті спостерігається  зниження ефективності управління інноваційно-

інвестиційною діяльністю підприємства. [8] 

        З метою активізації інноваційної діяльності доцільно проаналізувати 

спільні точки дотику інноваційного та інвестиційного процесу. (рис.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Спільні точки дотику інноваційної та інвестиційної діяльності 

 

       По-перше, їх об'єднувальним фактором є рух відповідних фінансових 

потоків, які супроводжують процес нововведень від ідеї до її комерційної 

реалізації. 

        По-друге, в обох циклах присутні імовірнісні величини, тобто фактор 
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невизначеності в майбутній перспективі, виражений через рівень ризику. 

        По-третє, необхідна відповідна оцінка доцільності проведення 

інноваційного процесу і, відповідно, доцільності його інвестування, тобто в 

обох випадках попередньо визначають економічну ефективність, 

використовуючи різні моделі оцінки ефективності прийняття економічних 

рішень із урахуванням інноваційних аспектів діяльності підприємств. Для 

поєднання різних фінансових потоків узагальнюючим показником може бути 

маржинальний дохід від впровадження інноваційного продукту у виробництво. 

Крім того, оцінюють ефективність використання інвестованого капіталу, 

порівнюючи сформований під час реалізації інноваційного проекту грошовий 

потік із величиною початкових інвестицій. 

        По-четверте, в обох циклах присутня альтернатива і фактор вибору, що 

дозволяє вибирати пріоритетні напрямки інноваційної діяльності та її 

інвестування. 

        Поєднує їх також мета, оскільки впровадження інновацій за належного 

інвестування сприяє підвищенню результативності та ефективності 

господарювання.  

        Однією з ознак інновацій є їх зв’язок з інвестиціями. Інновації будуть 

завжди супроводжуватись інвестиційними вкладеннями. Об’єктивний зв’язок 

між цими поняттями обумовлений природою інвестицій та інновацій. Інновації 

не можуть створюватися без додаткових і постійних вкладень інвестиційних 

ресурсів, а інвестиції мають економічний зміст тільки тоді, коли забезпечують 

реалізацію тієї чи іншої ідеї, нової техніки, технології, що може сприяти 

виникненню додаткових можливостей для отримання прибутку.  

       Розглядаючи мотиви інвестора проаналізуємо єдність за своєю природою 

інноваційно-інвестиційної діяльності. Особливістю існування суб’єкта (на 

відміну від об’єкта) є те, що для нього характерні своєрідний ідеальний 

(уявний) стан і реальність. Для інвестора – фізичної особи – це може бути: 

обсяг власного капіталу, соціальний статус тощо; для фірми – певні 

конкурентні позиції, норма прибутку та інші планові параметри. 

Невідповідність між уявним і реальним станом суб’єкта породжує низку 



потреб, головною з яких є потреба в ресурсах: грошових, технологічних, 

інтелектуальних, щоб змінити свій стан (або ж утримати його в зовнішніх 

умовах, що змінилися). Дана обставина примушує інвестора шукати об’єкт, 

який забезпечив би його необхідними ресурсами: вкласти гроші, щоб отримати 

їх ще більше, здійснити вкладення в модернізацію технологій, щоб утримати 

або збільшити ринкову частку, фінансувати наукові дослідження, щоб на їх базі 

створити нові технології, які забезпечать перевагу над конкурентами. Це 

надзвичайно важливий аспект, так як він дає змогу об’єднати інвестиційну та 

інноваційну діяльність в один процес, який має один мотив. Відмінність лише в 

тому, що у процесі пошуку (назвемо його інвестиційним пошуком) можливі три 

ситуації: 

 відібрано готовий об’єкт, властивості якого дають змогу вирішити 

конфлікт між потребами суб’єкта і реальністю. В цьому випадку 

інвестор здійснює вкладення, не змінюючи об’єкт інвестицій; 

 потенціал готового відібраного об’єкта не задовольняє критерії, а 

потребує визначеної зовнішньої участі для його розвитку. В даному 

випадку інвестор виступає як новатор, адже йому потрібно 

змінювати наявний об’єкт так, щоб він забезпечив необхідні 

інвесторові ресурси; 

 не знайдено об’єкт, який навіть у разі його зміни забезпечив би 

суб’єктові необхідні ресурси. У ситуації, що склалась, інвестор 

приймає рішення про створення нового, не існуючого до цього 

об’єкта (як підприємства, так і наукового проекту чи напряму 

прикладних або технологічних досліджень). У цьому випадку 

інвестор виступає як новатор ще більшою мірою, ніж за попередніх 

ситуацій [5]. 

Проаналізуємо ці ситуації більш детально. 

Перший варіант відповідає інвестиційній діяльності, як вона трактується 

в переважній більшості джерел. 

Другий є не чим іншим, як інноваційною діяльністю, як її розуміє 

Й. Шумпетер, котрий виділив п’ять типів інновацій:  



а) виробництво невідомого споживачам нового продукту з якісно новими 

особливостями; 

б) впровадження нового засобу виробництва, в основі якого – не 

обов’язково нове наукове відкриття, а використаний новий підхід до 

комерційного використання продукції; 

в) освоєння нового ринку збуту галуззю промисловості країни, незалежно 

від того, існував цей ринок раніше чи ні; 

г) залучення нових джерел сировини і напівфабрикатів, незалежно від 

того, чи існували ці джерела до цього; 

д) введення нових організаційних та інституційних форм, наприклад, 

створення монопольного становища або ослаблення монопольної влади іншого 

підприємства [9]. 

Третій із наведених варіантів результату пошуку інвестором об’єкта є 

радикальним й адаптивним інноваціям (нововведенням) у визначенні Р. Розвела 

(Rothwell) Радикальні інновації – це створення таких нових виробів або 

процесів, що, можливо, приводять до нового роду занять або навіть нової 

технологічної парадигми, тоді як адаптивні – це технологічно нові вироби 

(технології, процеси) або їх удосконалення в межах установлених бізнес-

структур. Зауважимо, що поділ інновацій на радикальні, адаптивні та покрокові 

(останні відповідають Шумпетерівським інноваціям) приймають й інші 

дослідники, є досить зручним при аналізі структури інноваційно-

інвестиційного процесу як системного утворення. 

Отже, як інноваційна, так і інвестиційна діяльність мають в основі один 

мотив: необхідність поповнення ресурсів суб’єкта (інвестора) для підтримання 

наявного стану або розвитку в зовнішньому середовищі. Реалізується цей мотив 

через пошук і встановлення зв’язку з об’єктом (реальним або ще не створеним), 

який спроможний, на думку інвестора, забезпечити його необхідними 

ресурсами. Тому інноваційно-інвестиційний процес можна визначити як 

діяльність суб’єктів: окремих осіб, корпорацій, інших інституційних об’єднань, 

спрямованих на пошук, зміну або створення об’єктів, здатних забезпечити 

ресурсами, необхідними для підтримання стану динамічної рівноваги із 



зовнішнім середовищем або розвитку. 

        Інвестиційно-інноваційний процес задовольняє всі основні ознаки 

системного утворення і є системним об’єктом. Це свідчить про те, що: 

 інноваційні процеси необхідно аналізувати, оцінювати, 

прогнозувати, управляти ними тільки в нерозривному зв’язку з 

інвестиційними; 

 основним системоутворюючим чинником в інвестиційно-

інноваційному процесі є інформація. 

       Якщо інформаційне середовище буде слабким, то вести мову про 

системність інвестиційно-інноваційного процесу некоректно. В цьому випадку 

порушується зв’язок між його рівнями і спостерігається ситуація, коли окремі 

компоненти розвиваються незалежними траєкторіями, нерідко всупереч один 

одному. Значною мірою така ситуація спостерігається в Україні та інших 

постсоціалістичних країнах, де за інерцією наука розвивається своїм шляхом, 

технології – своїм, а ринок потребує третього. Така різновекторність отримана 

певною мірою в спадок від планової економіки, коли інформаційні зв’язки між 

виробництвом, технологічним знанням і наукою були підмінені директивними 

вказівками й планами. Сьогодні необхідно не стільки збільшити фінансування 

фундаментальної науки та прикладних досліджень, як налагодити дієві 

інформаційні зв’язки між різними рівнями інвестиційно-інноваційного процесу 

і зробити даний процес справді системним явищем.  

        Оскільки інвестиції – важливий ресурс для успішного створення і освоєння 

інновацій, на кожному підприємстві для забезпечення цієї умови необхідно 

створювати раціональну, ефективну й обґрунтовану систему фінансування . 

Практика показує, що саме від своєчасності фінансування багато в чому 

залежить ефективність інноваційної діяльності підприємств. На кожній стадії 

інноваційного процесу потрібно мати певний обсяг інвестиційних ресурсів. 

Важливі також  наявність єдиного контуру управління і замкненість 

фінансового циклу. (рис. 2). [5]. 
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Рис. 2. Взаємозв’язок  інноваційної та інвестиційної діяльності 

підприємства 

 

Основними  особливостями аналізу інвестиційно-інноваційної діяльності 

є наступні: 

1. Кількість показників. При аналізі інвестиційно-інноваційної діяльності 

доцільно використовувати, на відміну від більшості інших розділів 

економічного аналізу, невелику кількість показників, оскільки наслідком 

застосування складної системи показників є величезні витрати робочого часу на 

збір інформації для розрахунків величин, які в остаточному підсумку 

виявляються незручними для інтерпретації. Чим зрозуміліші й практичніші 

показники ефективності інновацій, тим більше шансів встановити розумні 

значення цільових величин і розробити грамотні стратегії для їхнього 

досягнення. 

2. Актуальність розрахунків. В умовах економічної нестабільності аналіз 

інвестиційно-інноваційної діяльності, на відміну від інших розділів 

економічного аналізу, створює об’єктивну базу даних для прийняття 

управлінських рішень, що, без сумніву, сприяє зниженню ризиків інвестиційно-

інноваційних проектів. 

3. Більшість інвестиційно-інноваційних проектів є довготерміновими і 

тому потребують нових підходів до оцінки їх ефективності, зокрема з 

урахуванням ситуаційного підходу та ін. 



4. Аналіз ефективності інвестиційно-інноваційної діяльності допомагає 

обґрунтовано розподіляти ресурси між корпоративною системою управління 

ідеями та інноваційними ініціативами. 

Відповідно до рекомендацій ЮНІДО (Організація Об’єднаних Націй з 

промислового розвитку) в закордонній практиці застосовують наступні 

показники оцінки ефективності інвестиційно-інноваційної діяльності 

підприємства: чистий дисконтований дохід; внутрішня норма прибутку або 

коефіцієнт дисконтування; проста норма прибутку; проста норма прибутку на 

акціонерний капітал; коефіцієнт фінансової автономності проекту; коефіцієнт 

поточної ліквідності; термін окупності інвестицій, спрямованих на реалізацію 

інвестиційно-інноваційного проекту. [10] 

Для оцінки й аналізу ефективності інвестиційно-інноваційної діяльності 

доцільно доповнити рекомендований ЮНІДО перелік показників, зокрема, 

коефіцієнт ефективності капітальних інвестицій підприємства в інноваційну 

діяльність (Ке.к.ін.д). Формула визначення даного коефіцієнта така: 

..

...
....

дВін

дінДвід
дінкКе  ,     (1) 

де Двід.ін.д. – доходи від інноваційної діяльності; 

Він.д. – капітальні інвестиції на інноваційну діяльність. 

        Цей показник дасть керівництву підприємства змогу встановити, скільки 

доходу отримано від інноваційної продукції в розрахунку на гривню капіталу, 

спрямованого на здійснення інвестиційно-інноваційної діяльності. 

Для оцінки ефективності інвестиційно-інноваційної діяльності 

використовують показник частки прибутку від інвестиційно-інноваційної 

діяльності в загальному обсязі прибутку підприємства.  

прибутокЗагальний

діяльностіоїінноваційнноінвестиційвідПрибуток
дЧПін


.. .   (2) 

        Даний показник дасть змогу зробити висновки щодо розвиненості і 

масштабів інвестиційно-інноваційної діяльності на підприємстві. 

       Для повнішого аналізу інвестиційно-інноваційної діяльності необхідно 

також вивчати грошовий потік від інвестиційно-інноваційної діяльності як 



складової грошового потоку підприємства і на його основі розраховувати за 

наступною формулою коефіцієнт збалансованості грошових потоків, 

...

...
...

дінГПвих

дінГПвх
дінКзгп  ,      (3) 

де ГПвх.ін.д. – вхідний грошовий потік від інвестиційно-інноваційної 

діяльності; 

ГПвих.ін.д. – вихідний грошей потік від інвестиційно-інноваційної 

діяльності. 

Необхідним є використання показників результативності стадії 

проведення НДДКР, стадії впровадження інновацій та діяльності підприємства 

з погляду тривалості процесу розроблення й впровадження інновацій. 

Показник результативності стадії проведення НДДКР такий: 

..

...
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 ,       (4) 

де Рнддкр. − результативність інвестиційно-інноваційної діяльності на 

стадії проведення НДДКР; 

Чеф. − число самостійно розроблених новацій, що відповідають вимогам 

економічної ефективності підприємства; 

Чпр.еф. − число придбаних об’єктів інтелектуальної власності, що 

відповідають вимогам економічної ефективності промислового підприємства з 

будівництва об’єктів та впровадження нових технологій; 

Чзаг. − загальне число новацій, як результат проведення НДДКР і 

придбання засобів інтелектуальної власності в зовнішньому середовищі  

підприємства з будівництва об’єктів та впровадження нових технологій; 

Чреал. − число об’єктів інтелектуальної власності результатів НДВКР, 

реалізованих у зовнішньому середовищі підприємства й не використовуваних у 

діяльності підприємства. 

Показник результативності стадії впровадження інновацій доцільно 

визначати за формулою: 

...

..
..

інЧроз
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впРст  ,       (5) 



де Чвп.ін. − число впроваджених інновацій, що відповідають вимогам 

економічної ефективності підприємства; 

Чроз.ін. − число розроблених інновацій, що відповідають вимогам 

економічної ефективності, за той самий період часу. 

Результативність діяльності підприємства з точки зору тривалості 

процесу розроблення й впровадження інновацій може бути визначена за 

формулою: 

.

..
..
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де Тс.н. − суспільно необхідні витрати часу на розроблення та 

використання інновацій; 

Тф. − загальна тривалість циклу розроблення й освоєння інновації. 

Таким чином, як інтегральний показник, що характеризує ефективність 

інвестиційно-інноваційної діяльності підприємства, може бути використаний 

коефіцієнт результативності інноваційної діяльності в цілому: 

Рін.д = Рнддкр × Рст.вп. × Рт.п.     (7) 

Отже, для оцінки та аналізу ефективності інвестиційно-інноваційної 

діяльності суб’єкта господарювання доцільно використовувати проаналізовану 

систему показників. 

       Висновки з проведеного дослідження: В статті досліджено і 

проаналізовано особливості й взаємозв’язок інвестиційної та інноваційної 

діяльності. Науково обґрунтовано, що   інвестиційно-інноваційна діяльність – 

це об’єктивно обумовлений, системний цілеспрямований комплекс заходів, 

пов’язаних із економічним обґрунтуванням необхідності інвестицій, пошуком і 

вибором інвестиційних ресурсів, спрямованих на використання наукових 

розробок, упровадження новацій, принципово нових видів продукції, техніки і 

технології з метою одержання прибутку або соціального ефекту.  
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