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ВСТУП
Інвестиції та інновації — база для нарощення еко�

номічного потенціалу будь�якої країни і основа для фор�

мування конкурентоспроможності національної еконо�

міки.

Інновації, інноваційне виробництво і інноваційна

інфраструктура є базовими поняттями сучасної іннова�

ційної економіки, а концепція інноваційного розвитку

— дорожньою картою виходу світової економіки з кри�

зи [2].

Інвестиційна та інноваційна діяльність складають

основу процесу забезпечення успішного функціонуван�

ня підприємств. Тому активізація інвестиційного�інно�

ваційного процесу стане одним з найбільш дієвих ме�

ханізмів соціально�економічних перетворень.

Тісний взаємозв'язок інвестицій та інновацій на

підприємстві не дозволяє розглядати ці процеси

відокремлено один від одного, тому що вони пред�

ставляють собою самостійну сферу економічної

діяльності підприємства, пов'язану з фінансуванням
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та управлінням процесами оновлення всіх елементів

функціонування суб'єктів господарювання. При цьо�

му особливого значення набуває питання формуван�

ня інноваційно�інвестиційної стратегії підприємства,

що поєднує інвестиційні та інноваційні принципи, ме�

тоди та механізми реалізації, критерії прийняття інно�

ваційно�інвестиційних рішень. Її успішна реалізація

можлива за умов:

— узгодження потреби у інноваціях та потенціаль�

них обсягах залучення інвестицій;

— оптимальне поєднання очікуваного досягнення

прибутковості від вкладання інвестицій в інновації та по�

тенційних ризиків і невизначеності в майбутньому пе�

ріоді;

— окреслення часових рамок для впровадження

нововведень, що сприяють залученню інвесторів, які

усвідомлюють цінність інновацій.

Реалізація інноваційно�інвестиційної стратегії дасть

підприємствам можливість системно вирішувати пробле�

ми, що виникають при зміні методів і підходів до інвес�
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тиційного забезпечення інноваційних процесів, раціона�

лізації механізмів управління залучення інвестицій.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В умовах кризи фінансування інноваційної діяльності

та низького рівня інвестиційної активності в економіці

України, одним з ключових завдань є реалізація стратегії

інвестиційно�інноваційного розвитку. Тому особливої ак�

туальності набуває вдосконалення принципів, методів і

підходів до інвестиційного забезпечення інноваційних

процесів, раціоналізації механізму управління процесом

залучення інвестицій в інновації, а також оцінки доціль�

ності інвестування в інноваційні проекти.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ
І ДОСЛІДЖЕНЬ

Дослідженням питання формування та реалізації

інвестиційно�інвестиційною стратегії підприємств при�

свячено багато наукових напрацювань, серед числа яких
роботи І.Т. Бланка, І.М. Грищенка, М.П. Войнаренка,

С.В. Захаріна, С.М. Ілляшенка, А.А. Пересади, Г.М. Под�

дерьогіна, А.С. Полянської, В.Г. Федоренка, АВ. Чере�

па, І.М. Школи, О.М. Ястремської. Проте, незважаючи
на значну кількість досліджень з цієї проблематики, на

сьогодні ще не існує загального підходу до процесу

формування інвестиційно�інноваційної стратегії.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є узагальнення теоретичних положень

інвестиційно�інноваційної стратегії підприємства, визна�

чення основних етапів її формування.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Формування напрямів інвестиційної та іннова�

ційної діяльності на перспективу представляє собою

процес розробки інвестиційної�інноваційної стра�

тегії.

Термін "стратегія підприємства" розуміють як сис�

тему організаційно�економічних заходів для досягнен�

ня довгострокових цілей підприємства; обгрунтування

перспективних орієнтирів діяльності підприємства на

основі оцінювання його потенційних можливостей і про�

гнозування розвитку зовнішнього середовища; гене�

ральний напрям розвитку підприємства, що забезпечує

узгодження його мети і можливостей та інтересів усіх

суб'єктів; ефективну ділову концепцію досягнення кон�

курентних переваг підприємством; сукупність перспек�

тивних орієнтирів для роботи підприємства; план дій, що

визначає пріоритети розв'язання проблем і ресурси для

досягнення основної мети [4].

Інвестиційно�інноваційна стратегія є комплексним

поняттям, що складається з двох складових. Поєднан�

ня економічних категорій "інвестиції" та "інновації" в

стратегії передбачає пошук та використання інновацій�

них засобів ведення інвестиційної діяльності. Таким чи�

ном, інвестиційно�інноваційна стратегія формується на

перетині цілей інвестиційної й інноваційної стратегії та

є похідною до загальної стратегії підприємства.

Зважаючи на стратегічну спрямованість інвестицій�

но�інноваційної діяльності та її ролі у процесі досягнен�

ня стратегічної мети розвитку підприємства, інвестиційно�

інноваційна стратегія — це інтегрована система вза�

ємопов'язаних напрямів способів та інструментів досяг�

нення стратегічної мети шляхом збалансування науково�

технічної, ринкової та інвестиційної політики в напрямі

розвитку потенціалу на більш новому, якісному рівні у

відповідності до вимог зовнішнього середовища [6].

Доцільність розробки інноваційно�інвестиційної

стратегії підприємства визначається змінами умов зов�

Таблиця 1. Характеристика інвестиційно�інвестиційної стратегії
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нішнього і внутрішнього середовища. При застосуванні

цієї стратегії на підприємствах спостерігається така си�

туація:

1) інтелектуалізація виробництва;

2) організація нових виробництв на основі нових

технологій, тобто

здійснення структурної перебудови, що потребує

інвестування;

3) імпортозаміщення (розвиток вітчизняного вироб�

ництва);

4) інтеграція вітчизняної промисловості у світову

економіку;

5) максимально повне та ефективне використання

ресурсів;

6) створення нових робочих місць;

7) зменшення забруднення навколишнього середо�

вища;

8) розвиток науки управління виробництвом;

9) оцінка фактичного ресурсного потенціалу

підприємства;

10) формування науково обгрунтованих теорій, кон�

цепцій, рекомендацій інноваційного виробництва.

Характеристика інвестиційно�інвестиційної стратегії

наведена в таблиці 1.

Стратегія підприємства має кілька рівнів декомпо�

нування, кожному з яких відповідає стратегія певного

рангу, тобто, стратегія підприємства має ієрархічну бу�

дову. Ієрархія стратегій означає ранжування, взаємоз�

в'язок і підпорядкованість різних стратегій, що утворю�

ють стратегію підприємства. У цьому сенсі, інвестицій�

но�іннноваційна стратегія входить до складу конкурен�

тних стратегій, що підпорядковані загальній стратегії

розвитку підприємства. Виділяють такі стратегії іннова�

ційно�інвестиційного розвитку, як стратегію наступу,

традиційну стратегію, стратегію за нагодою та змішану

стратегію [2].

Формування інвестиційно�іннноваційна стратегії в

рамках стратегічного набору передбачає наступні ета�

пи (рис. 1).

На етапі визначення загального періоду формуван�

ня стратегії враховується ряд умов: прогнозованості

розвитку економіки в цілому; прогнозо�

ваності розвитку ринку; галузевої прина�

лежності компанії.

На наступному етапі формуються

стратегічна мета, до складу якої відно�

ситься забезпечення приросту капіталу,

зростання рівня прибутковості.

Важливе місце у формуванні будь�

якої стратегії займає етап, де проводить�

ся стратегічний аналіз зовнішнього та

внутрішнього середовища. Методи стра�

тегічного аналізу середовища (SWOT,

SPACE, PEST) дозволяють виявити фак�

тори, що можуть вплинути на здатність

підприємства досягати своїх цілей як у

коротко�, так і у довготерміновій перспек�

тиві, а також на реалізацію стратегії.

Етап з розробки найбільш ефектив�

них шляхів реалізації стратегічних цілей

здійснюється у двох напрямах: розробка

стратегічних напрямів; розробка стратегії

формування інвестиційних ресурсів.

На п'ятому етапі обгрунтовуються альтернативи та

обирається інвестиційно�інноваційна стратегія відпові�

дно до стратегічного набору підприємства.

Шостий етап передбачає конкретизацію інвестицій�

но�інноваційної стратегії за періодами її реалізації, вра�

ховуючи зовнішню та внутрішню синхронізацію у часі.

Зовнішня синхронізація — це узгодженість у часі реа�

лізації інвестиційної стратегії з загальною стратегією

розвитку підприємства та з прогнозованими змінами

кон'юнктури інвестиційного ринку. Внутрішня синхро�

нізація — узгодженість у часі реалізації окремих на�

прямів інвестування між собою, а також формування не�

обхідних для цього інвестиційних ресурсів.

На заключному етапі підлягає оцінки розроблена

інвестиційно�інноваційна стратегія, враховуючи кри�

терії:

— узгодженість інвестиційно�інноваційної стратегії

із загальною стратегією економічного розвитку (цілі,

напрями, етапи);

— внутрішня збалансованість інвестиційно�іннова�

ційної стратегії;

— узгодженість інвестиційно�інноваційної стратегії

із зовнішнім середовищем;

— реалізованість інвестиційно�інноваційної стра�

тегії з урахуванням наявного ресурсного потенціалу;

прийнятність рівня ризику, пов'язаного з реалі�

зацією стратегії;

— результативність стратегії.

До системи оцінки інвестиційно�інноваційної стра�

тегії відносять методи і показники розрахунку ефектив�

ності (оцінки привабливості) інвестування, а саме:

1) методи оцінки ефективності інвестицій за допо�

могою співвідношення грошових надходжень (позитив�

них потоків) з витратами (негативними потоками);

2) методи оцінки ефективності інвестицій за бухгал�

терською звітністю;

3) методи оцінки ефективності інвестицій, що грун�

туються на теорії часової вартості грошей.

За допомогою цих методів здійснюється інвести�

ційний аналіз проектів, тобто оцінюється і порівнюєть�
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Рис.1. Основні етапи формування інвестиційно�
інноваційної стратегії підприємства
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ся інвестиційна привабливість (ефективність) напрямів

інвестування окремих програм.

У сучасних умовах актуальною проблемою форму�

вання та реалізації інвестиційно�інноваційної стратегії

є інвестиційний потенціал. Інвестиційний потенціал ви�

значає наявність власних фінансових ресурсів, потен�

ційну здатність до залучення ресурсів для здійснення

інвестиційної діяльності.

Скоротити розрив між потребами в інвестиціях та

обмеженими можливостями накопичення для забезпе�

чення капіталовкладень можливо лише шляхом розши�

рення виробництва наукомісткої конкурентоспромож�

ної продукції. Саме тому, інвестування повинно мати

інноваційний характер, спрямований на переважне ви�

користання ресурсозберігаючих технологій та освоєн�

ня виробництв сучасних технологічних укладів. У той же

час зазначимо, що реалізація інноваційної політики у

несприятливому інвестиційному кліматі практично не�

можлива [5].

Стратегії розробляються, виходячи з реально існу�

ючої ситуації. Вони покликані направляти дії підприєм�

ства в довгостроковій перспективі, коли вихідні поло�

ження, що прийняті при розробці, можуть не відповіда�

ти реаліям ринку. За значної розбіжності стратегічних

установок із сучасними ринковими вимогами, стратегії

необхідно переглядати, а це означає, що частина ре�

сурсів була витрачена нераціонально.

Глобальні зміни для стратегій можуть відбуватися в

макросередовищі (зміна загального рівня технологій,

політичної обстановки, екологічних вимог, культури)

або в ринкових умовах (зміна платоспроможності рин�

ку, поведінки конкурентів, потреб покупців). Такі зміни

не підконтрольні підприємству, але часто можуть бути

спрогнозовані на етапі розробки стратегій.

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ
Ефективним інструментом перспективного управлі�

ння підприємства, в умовах постійної зміни середови�

ща функціонування, стає інвестиційно�інноваційна стра�

тегія. Ця стратегія займає провідне місце та відіграє

значну роль у процесі розвитку підприємств, що у свою

чергу створює сприятливі умови для довготривалої, си�

стематичної, ефективної та прибуткової діяльності

вітчизняних підприємств. Інноваційно�інвестиційне стра�

тегічне управління вирішує широкий спектр питань пла�

нування та реалізації інноваційних проектів і програм,

розрахованих на якісні зміни в діяльності організації на

ринку, виробництві або соціальній сфері підприємства.

Доцільно зазначити, що будь�які стратегічні кроки

організації мають інноваційне спрямування, оскільки,

вони грунтуються на нововведеннях в економічній, ви�

робничій, збутовій чи управлінських сферах.

Для підтримки реалізації інноваційно�інвестиційної

стратегії підприємствами повинна бути розроблена інно�

ваційно�інвестиційна політика держави, що буде спря�

мована на створення сприятливого інноваційно�інвес�

тиційного клімату країни, залучення вітчизняних і зару�

біжних інвесторів. При розробці такої політики держа�

ви повинні бути прийняті до уваги фактори, що вплива�

ють на розвиток підприємств та збільшення сприятли�

вого клімату країни в цілому. У свою чергу привабли�

вий інвестиційний клімат створить сприятливі умови для

розвитку існуючих галузей господарювання держави.

Розвиток галузей сприятиме довгостроковому функ�

ціонуванню підприємств та збільшить їх інвестиційну

привабливість.
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