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 АНАЛІЗ   ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ  

 ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 

        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. Успішне функціонування підприємств і досягнення стратегічних 

переваг в умовах конкуренції значною мірою залежать від результативності  

їхньої  інноваційно-інвестиційній  діяльності. 

        Проблема підвищення ефективності інноваційної діяльності  вітчизняних 

підприємств набуває принципового значення,  оскільки її вирішення дасть 

змогу перейти до створення і використання  більш високого рівня технологій,  а 

отже,  прискорити економічне зростання національної економіки. Сьогодні 

економіка України й далі залишається несприйнятливою до науково-технічних 

нововведень через низький рівень виробничої бази промисловості та слабке 

фінансування державою науково-дослідних і дослідно-конструкторських 

розробок.  Тому формування ефективної державної науково-технічної та 

інвестиційної політики,  спрямованої на досягнення більш високих 

технологічних укладів, повинно здійснюватися  на основі перетворення власних 

наукових і дослідно-конструкторських розробок у базовий елемент 

виробництва. Саме активізація інноваційної діяльності наукової і виробничої 

сфер є важливим завданням та умовою становлення економічної незалежності 



України. Очевидним і зрозумілим є те,  що вирішення проблем активізації 

інноваційної діяльності підприємств –  головна запорука здійснення успішних 

ринкових реформ. Крім того, досвід розвинутих країн свідчить, що вихід з 

економічної кризи неможливий без активізації інноваційної діяльності.  Вплив 

інноваційного чинника на виробництво сьогодні є радикальним і комплексним.  

Надзвичайно велика вигода провідних фірм від інноваційної діяльності 

обумовлена тим, що вони під гаслом експорту новітніх технологій насправді 

передають не дуже ефективні та застарілі технології. Справді, інновації, а 

значить і наука, що їх продукує,  сьогодні набагато менш доступні,  ніж 

найцінніші природні ресурси.  Причиною є те, що ними володіють лише високо 

розвинуті країни, що дає  змогу їм,  по суті,  утримувати монопольне становище 

і,  таким чином, привласнювати надприбуток.   Саме володіння інноваціями,  

котрі є стимуляторами розвитку підприємства,  забезпечує перемогу у 

конкурентній боротьбі.   

        Зарубіжний досвід у цій сфері не може бути адаптований в Україні без 

урахування особливостей розвитку вітчизняної економіки.  Сьогодні інновації 

стають ключовим  чинником розвитку для більшості підприємств.      

Характерною є зростаюча кількість наукових праць, де досліджується 

інноваційно - інвестиційна діяльність. Зокрема питання теорії і практики 

аналізу інвестиційно-інноваційної діяльності досліджували зарубіжні вчені, 

такі, як  В. Александрова, А. Антипін, Х. Барнет, Є. Вітте, Е. Денісон, 

П. Друкер, В. Зомбарт, М. Калецкі, В. Мічерліх, Р. Солоу, Л. Соті, Б. Твісс, 

Х. Фрімен, В. Хартман, Х. Хауштайн, Й. Шумпетер та інші. 

       У більшості  з них акцент робиться не на ціновому механізмі конкуренції,  а 

на інноваційних  процесах,  пов’язаних з поліпшенням всього виробничо-

господарського потенціалу підприємства.  А вітчизняні вчені намагаються 

обґрунтувати національні інноваційні пріоритети, знайти дійові механізми 

залучення й ефективного використання інвестицій.  

        Проблеми обліку, аналізу та контролю інвестиційно-інноваційної 

діяльності досліджували вітчизняні вчені за багатьма напрямами:  



 теорія інвестиції та інновації, їх оцінка й аналіз – І. Бланк, А. Гойко, Т. 

Майорова, А. Пересада, В. Федоренко;  

 обліку та звітності – Є. Бойко, Ф. Бутинець, А. Герасимович, 

З. Гуцайлюк, З. Задорожний, Г. Кірейцев, , М. Кужельний, 

Ю. Кузьмінський, М. Пушкар;  

 контролю й аудиту – Г. Давидов, Н. Дорош, Є. Калюга, В. Рудницький;  

 економічного аналізу: І. Житна, Л. Кіндрацька, І. Лазаришина, Б. Литвин, 

Є. Мних, І. Фаріон, М. Чумаченко, С. Шкарабан. 

        Однак, у відомих працях учених відсутні підходи до побудови цілісної 

системи управління підприємствами в умовах інноваційно-інвестиційної 

діяльності. Більшість підприємств структури управління не адаптовані до 

вирішення складних завдань інноваційно-інвестиційної 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 . 

       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 [3]. 

        Інноваційно-інвестиційну діяльність підприємства необхідно розглядати як 

складну динамічну стохастичну систему, що складається з різних за своєю 

природою процесів та у загальному випадку включає: інноваційний процес  

(НДДКР або пошук відповідних нововведень; кількісні, якісні та структурні 

перетворення); 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.  Підсумком цього 

стає зниження ефективності управління інноваційно-інвестиційною діяльністю 

підприємства. 

З метою активізації інноваційної діяльності доцільно проаналізувати 

спільні точки дотику інноваційного та інвестиційного циклів. 

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 

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 капталу, 

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.[2] 

Поєднує їх також мета, оскільки впровадження інновацій за належного 

інвестування сприяє підвищенню результативності та ефективності 

господарювання. 

Отже, 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.  
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