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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Матеріально�технічна база є найважливішою скла�

довою частиною продуктивних сил і має багатогранне

значення у розвитку аграрного виробництва. Створен�

ня всебічно розвинутого високопродуктивного сільсько�

го господарства вимагає відповідного рівня розвитку

матеріально�технічної бази аграрних підприємств.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Вивченню проблем формування та засад функ�

ціонування матеріально�технічної бази підприємств

на основі інноваційно�інвестиційного розвитку присвя�

чені праці вітчизняних і зарубіжних вчених та фахівців:

Л.Л. Антонюк [2], А.І. Амоша [11], М.П. Войнаренко [3],

К.Г. Зуллас [13], Н.В. Краснокутська [6], Р. Нельсон [4],

В.Г. Мединський [5], Ю.П. Морозов [8], А.А. Пересада

[10], Дж. Робінcон [14], Д.М. Черваньов [9], Т.С. Хача�

туров [12], Р.А. Фатхутдінов [7], В.Г. Федоренко [15],

А.Г. Фонотов [16], Й. Шумпетер [1] та ін.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті — дослідження різноманітних поглядів

щодо визначення концептуального підходу до іннова�

ційно�інвестиційного розвитку матеріально�технічної

бази підприємств країни.

ВИКЛАД ОСНОВНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Загальновизнаним є факт, що саме інноваційно�

інвестиційний розвиток є економіко�формуючим проце�

УДК 631.173: 339.13

М. Г. Михайлов,
к. тех. н., ТОВ "Хопштайнер Україна"

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ІННОВАЦІЙНО�ІНВЕСТИЦІЙНОГО
ПІДХОДУ ДО РОЗВИТКУ МАТЕРІАЛЬНО�ТЕХНІЧНОЇ
БАЗИ ПІДПРИЄМСТВ

M. Мyhaulov,
candidate of engineering sciences, LTD "Хопштайнер Ukraine"

THEORETICAL PRINCIPLES INNOVATIVE�INVESTMENT TO GOING NEAR DEVELOPMENT OF
MATERIAL AND TECHNICAL BASE OF ENTERPRISES

У статті досліджено основні теоретичні аспекти інноваційно�інвестиційного розвитку матеріально�

технічної бази підприємств. Автор визначає основні поняття та зміст сутності основних положень.

Розкрито та обгрунтовано важливість формування інноваційно�інвестиційного підходу до визна�

чення матеріально�технічної бази підприємства у теоретичному та методичному значенні.

The basic theoretical aspects of innovative�investment development of material and technical base of

enterprises are investigational in the article. An author determines basic concepts and maintenance of

essence of substantive provisions.

Importance of forming of the innovative�investment going is exposed and reasonable near determination

of material and technical base of enterprise in a theoretical and methodical value.

Ключові слова: інноваційно�інвестиційний, матеріально�технічна база, основні засоби, матеріальні ресурси,
економічний розвиток.

Key words: innovative�investment, material and technical base, fixed assets, material resources, economic development.

сом. Інноваційно�інвестиційний розвиток економіки при�

таманний всім розвиненим країнам світу, є одночасно і

чинником, і наслідком економічного піднесення країн.

Його ефективність обумов�люється змістом відповідних

інноваційно�інвестиційних напрямків, що задовольня�

ють потреби динамічного розвитку економіки. В умо�

вах економічних відносин конкурентоспроможними є ті

підприємства, які орієнтовані на інноваційний тип роз�

витку, тобто займаються інноваційною діяльністю та

здійснюють інвестиції.

Термін "інновація" вперше з'явився у роботах куль�

турологів ще в ХІХ ст. і означав введення певних еле�

ментів однієї культури в іншу [2, с. 10], а терміни "інно�

ваційний процес", "нововведення" ввів до наукового

обігу Й. Шумпетер. Визначним у теорії інновацій став

науковий доробок Й. Шумпетера, який розвивав основні

її ідеї і трактував інновацію як нову науково�організа�

ційну комбінацію виробничих чинників, що здійснює

підприємець, який "спрямовує засоби виробництва в

нове русло" і завдяки цьому отримує підприємницький

прибуток. У поняття "інновації" Й. Шумпетер вклав ши�

рокий зміст та ідентифікував такі види інновацій: "...ви�

готовлення нового... блага...; упровадження нового ме�

тоду виробництва; ...освоєння нового ринку збуту; ...от�

римання нового джерела сировини або напівфабри�

катів; ...проведення відповідної реорганізації, наприк�

лад, забезпечення монопольного положення" [1, с.

158—159].

В Економічній Енциклопедії термін "інновація" по�

дається як "новий підхід до конструювання, виробниц�

тва, збуту товарів, завдяки якому інноватор (автор інно�
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вації) та його компанія здобувають переваги над конку�

рентами" [17, с. 656].

Переклад з англійської мови трактує термін "інно�

вація" (innovation) як введення в дію будь�якої новиз�

ни, або використання якогось нововедення. При цьому

нововеденням вважають оформлений результат науко�

вого пошуку у певній сфері діяльності з метою підви�

щення її ефективності.

Сучасний етап розвитку інноваційної теорії означився

різноманітністю методологічних підходів та широким кон�

текстом досліджень. Сучасні теорії інноваційного розвит�

ку значну увагу приділяють управлінню знаннями як осно�

вою інноваційного розвитку економіки. Українські вчені

А.А. Чухно, П.І. Юхимчук, П.М. Леоненко доводили, що

прискорення розвитку науки і техніки привело до того, що

впровадження інновацій (насамперед, науково�технолог�

ічних), забезпечує такий динамізм змін у виробничому про�

цесі, який набагато перевищує результати інтенсифікації

для всіх факторів. Піддаючи критичному аналізу інновац�

ійну теорію Й. Шумпетера, вчені доводили, що в сучасних

умовах не товари, не результати виробництва, а саме нові

технології є визначальними, вони формують основний

зміст інноваційного типу розвитку. Останній визначається

поєднанням індустріальних і інформаційних технологій [10,

с. 131—132, 144—145].

У трактуваннях більшості українських учених поши�

рене таке визначення: "інновація — це досягнення нау�

ково�технічного прогресу. Яке втілюється в нові продук�

ти та технології з метою досягнення комерційного ефек�

ту". Інновації як результат інноваційної діяльності, з

одного боку, мають бути зорієнтовані на повніше задо�

волення потреб споживачів, а з іншого — на отримання

конкретного економічного ефекту [18, с. 126]. Слушною

є думка К. Ільїної стосовно того, що інновація завжди

повинна приносити позитивний ефект. Інакше зникає

потреба в інноваційному процесі [19, с. 256]. На думку

О. Амоші, "інноваційна модель інвестиційного розвит�

ку — це майбутнє України. Інновації — це головний чин�

ник, який зумовлює безперервний та динамічний роз�

виток суспільства, сприяє обов'язковому підвищенню

ефективності економічної системи та зумовлює постійне

поліпшення умов життя у суспільстві [11].

Необхідною умовою і основним джерелом іннова�

ційної діяльності є наявність інвестицій. Й. Шумпетер

зазначав, що "...нововедення передбачають інвестиції...

Великі нововедення зумовлюють створення нових

підприємств і нового устаткування" [1]. Р. Солоу в статті

"Інвестиції і технічний прогрес" аргументував, що зрос�

тання економіки США з 1909 по 1949 рр. Відбулося зав�

дяки технічному прогресу, який здійснився, перш за все,

завдяки інвестиціям в основний капітал [20]. Очевидно,

що інновації та інвестиції нерозривно визначають трає�

кторію сталого розвитку соціально�економічних систем.

Економічна енциклопедія за редакцією С.В. Мочер�

ного трактує "інвестиції — як довготермінові вкладен�

ня капіталу в різні сфери та галузі народного господар�

ства всередині країни та за її межами з метою привлас�

нення прибутку" [17, с. 630], що також ідентично до

вище дослідженого.

В.Г. Федоренко у своєму підручнику "Інвестування"

також трактує інвестиції як "усі види майнових та інте�

лектуальних цінностей, що вкладаються в об'єкти

підприємницької та інших видів діяльності з метою одер�

жання прибутку або досягнення соціального ефекту"

[15, с. 422].

Перехід до інноваційно�інвестиційної моделі розвит�

ку економіки неможливий без залучення інвестицій.

Відповідно до законодавства інвестиції спрямовані на

відтворення основних засобів і приріст матеріально�ви�

робничих запасів, здійснюються у формі капіталовкла�

день. Інвестування — цілісний процес капіталовкладень,

протягом якого відбувається послідовна зміна різних

форм вартості та реалізується динамічний зв'язок між

взаємозалежними елементами інвестиційної діяльності:

ресурси — витрати — дохід. Інновації — це впровад�

ження нових форм організації праці та управління, а

також використання результатів інтелектуальної праці,

технологічних розробок, спрямованих на удосконален�

ня соціально�економічної діяльності.

Інвестиційні та інноваційні процеси слід розглядати

не окремо, а в комплексі, що призводить до необхід�

ності побудови інноваційно�інвестиційної моделі, яка

поєднує інвестиційні та інноваційні принципи, методи та

механізми реалізації, критерії прийняття інноваційно�

інвестиційних рішень [2].

Успішна реалізація такої інноваційно�інвестиційної

моделі можлива за умови забезпечення наступних вимог:

— узгодження потреби у інноваціях та потенціаль�

них обсягах залучення інвестицій;

— оптимальне поєднання очікуваного досягнення при�

бутковості від вкладання інвестицій в інновації та потен�

ційних ризиків і невизначеності в майбутньому періоді;

— окреслення часових рамок для впровадження но�

вовведень, що сприяють залученню інвесторів, які ус�

відомлюють цінність інновацій.

Отже, інвестиції слід розглядати як процеси вкладен�

ня капіталу й одержання результату вкладень, що є, у

свою чергу, результатом експлуатації капіталу. Ці про�

цеси нерозривні, взаємозалежні і взаємозумовлені. Вод�

ночас у діяльності підприємств інноваційно�інвестиційний

процес розглядається як сукупність інвестиційних циклів,

які відбуваються невпинно і паралельно або послідовно

і здійснюються свідомо з метою як простого, так і роз�

ширеного відтворення капіталу підприємства, з урахуван�

ням стану мікро� і макрооточення його діяльності.

Мета інноваційно�інвестиційного процесу полягає в

нарощуванні економічного потенціалу матеріально�тех�

нічної бази підприємства.

Аналіз підходів до визначення змісту поняття "інно�

ваційно�інвестиційний розвиток матеріально�технічної

бази" вказує на відсутність повної одностайності вче�

них стосовно суті, форм, рушійних сил. У термінологіч�

ному обороті українських вчених і практиків наявні такі

означення, як "інноваційна модель розвитку", "іннова�

ційно�інвестиційний розвиток", "інноваційний тип роз�

витку" [22—25]. В сучасній економічній літературі, в

програмах розвитку окремих країн інноваційно�інвес�

тиційний розвиток нерідко ототожнюється з модерні�

зацією. Разом з тим, сам процес розвитку, як правило,

пов'язують з якісними змінами в економі і суспільстві.

У зв'язку з цим, А. Фонотов визнає можливість пе�

реходу до інноваційно�інвестиційного розвитку за спри�

яння сформованого середовища, яке постійно відтво�

рює інноваційні імпульси. Інноваційно�інвестиційний
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розвиток також розглядають і як особливий вид інтен�

сивного типу відтворення матеріально�технічної бази з

високою наукомісткістю [16, с. 12].

Інноваційна модернізація матеріально�технічної бази

виробництва, спроможність запропонувати споживачеві

товари та послуги нового типу стали основним засобом

сучасної конкурентної боротьби, а інноваційний розви�

ток дослідники інноваційної проблематики почали розг�

лядати як шлях подолання сучасної кризи. В умовах кри�

зи економічна політика держави виступає головним інсти�

туційним фактором зростання, який впливає на всі інші

фактори й створює умови для їхньої реалізації. Окрім

того, як зазначає Л.І. Федулова, залишаються дискусій�

ними питання відносно можливих варіантів переходу до

інноваційно�інвестиційного розвитку: вони встановлю�

ються в самій економічній системі (державі, підприємстві)

і є результатом нагромадженого капіталу, який забезпе�

чує технологічний прорив і зростання продуктивності, або

генерується поза нею [21, с. 34—35].

На наш погляд, інноваційно�інвестиційна діяльність

для розвитку матеріально�технічної бази підприємств —

це є комплекс заходів і дій фізичних та юридичних осіб,

які вкладають власні кошти (у матеріальній, фінансовій

або іншій майновій формі) з метою отримання прибутку.

Метою інноваційно�інвестиційної діяльності є ресур�

сне забезпечення позитивних структурних зрушень в

економіці. Ця діяльність переслідує такі стратегічні цілі:

— створення сприятливого інвестиційного клімату;

— мобілізація всіх джерел інвестиційних ресурсів

та їх ефективне використання;

— стимулювання процесів розвитку виробничої

сфери;

— створення умов для нарощування внутрішніх інве�

стиційних ресурсів.

Відповідно до таких цілей головними завданнями

інноваційно�інвестиційної діяльності стають:

— збільшення обсягу інвестиційних ресурсів за ра�

хунок усіх джерел фінансування (кредитні ресурси ко�

мерційних банків, кошти приватних та іноземних інвес�

торів, кредитні лінії, бюджетні та власні кошти);

— визначення пріоритетних напрямів використання

інвестицій, у тому числі державних, у межах бюджету;

— забезпечення ефективного використання капі�

тальних вкладень, удосконалення відтворювальної і

технологічної структури об'єктів інвестування (нове бу�

дівництво, включаючи розширення діючих підприємств;

технічне переозброєння і реконструкція, підтримка дію�

чих потужностей).

 Кількісне зростання інвестицій, спрямовування їх у

різні галузі господарювання забезпечує інноваційно�

інвестиційна політика держави. Інноваційно�інвестицій�

на політика держави — система управлінських рішень,

які регулюють основні напрями, джерела та обсяги ка�

пітальних вкладень у різні галузі економіки.

Вкладання коштів у наукомісткі, високотехнологічні

програми позначається не тільки на виробництві товарів,

їх споживчих властивостях, а й на умовах праці, що сприяє

розвитку суспільства загалом. Метою інноваційно�інвес�

тиційної політики є пошук оптимального правового регу�

лювання інвестиційної діяльності національних та інозем�

них інвесторів. Правове регулювання інноваційно�інвес�

тиційної діяльності полягає у формуванні вимог до

суб'єктів та окремих напрямів інвестиційної діяльності;

встановленні організаційно�правових форм ведення інве�

стиційної діяльності; регламентуванні порядку й умов

укладення і виконання договорів; установленні меж і

форм державного впливу на інвестиційні процеси.

Законами України "Про інвестиційну діяльність" та

"Про інноваційну діяльність" визначають інновації й

інвестиції, як новостворені (застосовані) і (або) вдос�

коналені конкурентоздатні технології, продукція або

послуги, а також організаційно�технічні рішення вироб�

ничого, адміністративного, комерційного або іншого

характеру, що істотно поліпшують структуру та якість

виробництва і (або) соціальної сфери, усі види майно�

вих та інтелектуальних цінностей, вкладені в об'єкти

підприємницької та іншої діяльності, внаслідок чого

створюється прибуток (дохід) або досягається соціаль�

ний ефект [26; 27]. Такими цінностями можуть бути:

— фінансові кошти, цільові банківські вклади, паї,

акції та інші цінні папери;

— рухоме та нерухоме майно (будівлі, споруди,

устаткування тощо);

— майнові права, основою яких є авторські права,

досвід та інтелектуальні цінності;

— нові конкурентоздатні товари чи послуги, що

відповідають вимогам, встановленим цими законами;

— права на користування землею, водою, природ�

ними ресурсами;

— сукупність незапатентованих технічних та економі�

чних знань у формі документації, виробничого досвіду,

необхідних для організації виробництва товарів та послуг.

Характеризує інноваційно�інвестиційну діяльність

також інвестиційна активність, що динамічно відображає

розмір і структуру сукупності інвестиційних цінностей, які

слугують інструментом для досягнення конкретної мети

суб'єктом інвестиційної діяльності. Суспільна роль інно�

ваційно�інвестиційної активності визначається структу�

рою інвестицій, цілеспрямованістю і відповідністю об'єк�

тивним потребам економіки в стратегічній перспективі.

Запровадження інноваційно�інвестиційної моделі

розвитку матеріально�технічної бази підприємств дасть

можливість системно вирішувати проблеми, що виника�

ють при зміні методів і підходів до інвестиційного за�

безпечення інноваційних процесів, раціоналізації ме�

ханізмів управління залучення інвестицій тощо.

Інноваційно�інвестиційний розвиток тісно пов'язаний

з інноваційним потенціалом, що вказує на можливість і

здатність підприємства до впровадження інновацій. На

сьогодні немає чіткого пояснення інноваційному потен�

ціалу матеріально�технічної бази підприємств.

Т. Гринько розглядає інноваційний потенціал, як

сукупність природних і трудових ресурсів, організацій�

них та інформаційних компонентів, матеріальних умов,

що функціонують як єдине ціле в умовах впливу фак�

торів зовнішнього середовища з метою вирішення зав�

дань інноваційної діяльності [28, с. 56]. Складові інно�

ваційно�інвестиційного потенціалу:

— інтелектуальні ресурси (патенти, ліцензії, техно�

логічна документація тощо);

— матеріальні ресурси (технологічне та лаборатор�

не устаткування);

— фінансові ресурси (власний, позичковий, венчур�

ний капітал тощо);
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— трудові ресурси (кваліфіковані кадри).

— інфраструктурні ресурси (техніко�технологічні

підрозділи, патентно�правові відділи тощо).

 Конкурентоспроможний інноваційно�інвестиційний

потенціал полягає у взаємодії таких економічних відно�

син за яких реалізовується активне інноваційне функ�

ціонування підприємств. Отже, повинно існувати таке се�

редовище, що забезпечить підтримку учасників ринку,

а це стає можливим завдяки участі держави у інвести�

ційно�інноваційних відносинах.

 Сприятливі передумови для інноваційно�інвести�

ційного розвитку матеріально�технічної бази досягають�

ся завдяки ресурсозабезпеченості підприємства. Ек�

стенсивний шлях розвитку економіки призводить до

неефективного використання ресурсів, а внаслідок цьо�

го — нестачі ресурсів. Бережне використання ресурсів

забезпечує формування конкурентоспроможного інно�

ваційно�інвестиційного потенціалу, що стимулює розви�

ток суб'єктів господарювання.

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ
Інноваційно�інвестиційний розвиток матеріально�тех�

нічної бази підприємств України повинен базуватися на:

— активній участі держави задля підтримки сталості

розвитку підприємств;

— визначенні пріоритетних галузей для зовнішньо�

го та внутрішнього інвестування й інновацій;

— обранні ефективної довготривалої стратегії еко�

номічного зростання підприємства;

— ефективному моніторингу ринку, вивченню кон�

курентного середовища;

— ресурсозабезпеченості підприємства.

 Вважаємо, проблеми інноваційно�інвестиційного

розвитку матеріально�технічної бази підприємств в умо�

вах сучасної економіки країни потребують негайного

вирішення. Підприємства за обставини структурних і

функціональних змін економіки завдяки інвестуванню

в інноваційно�інвестиційну діяльність можуть досягти

високих економічних показників, зокрема зростання

прибутку та збільшення обсягу виробництва продукції.

Література:

1. Шумпетер Й. Теорія економічного розвитку: до�

слідження прибутків, капіталу, кредиту, відсотка та еко�

номічного циклу / Й. Шумпетер; пер. з англ. В. Старка. —

Київ: ВД "Києво�Могилянська академія", 2011. — 242 с.

2. Антонюк Л.Л. Інновації: теорія, механізм роз�

робки та комерціалізації: монографія / Л.Л. Антонюк,

А.М. Поручник, В.С. Савчук. — Київ: КНЕУ, 2003. — 394 с.

3. Войнаренко М.П. Управління інвестиційною

діяльністю промислових підприємств: монографія /

М.П. Войнаренко, І.Ю. Єпіфанова. — Вінниця: ВНТУ,

2011. — 188 с.

4. Нельсон Ричард Р. Эволюционная теория эконо�

мических изменений / Ричард Р. Нельсон, Сидней Дж.

Уинтер; Пер. с англ. — М.: Дело, 2002. — 536 с.

5. Медынский В.Г. Реинжиринг инновационного пред�

приниматетельства / В.Г. Медынский, С.В. Ильдеменов;

[под ред. В.А. Ирикова]. — М.: ЮНИТИ, 1999. — 414 с.

6. Краснокутська Н.В. Інноваційний менеджмент /

Н.В. Краснокутська. — К.: Київ, нац. екон. ун�т, 2003.

— 502 с.

7. Фатхутдинов Р.А. Инновационный менеджмент:

Учебник для вузов / Р.А. Фатхутдинов. — 5�е изд. —

СПб.: Питер, 2005. — 448 с.

8. Морозов Ю.П. Инновационный менеджмент /

Ю.П. Морозов. — М.: ЮНИТИ�ДАНА, 2000. — 446 с.

9. Черваньов Д.М. Менеджмент інноваційно�інвес�

тиційного розвитку підприємств України / Д.М. Черва�

ньов, Л.І. Нейкова. — К.: Знання, 1999. — 516 с.

10. Пересада А.А. Управління інвестиційним проце�

сом [Текст] / А.А. Пересада. — К.: Лібра, 2002. — 472 с.

11. Механізми переходу економіки України на інно�

ваційну модель розвитку [Текст] / О.І. Амоша та ін.;

наук. ред. О.І. Амоша. — Донецьк: НАНУ ІЕП. — 2002.

— 108 с.

12. Хачатуров Т.С. Эффективность капитальных

вложений. — М.: Экономика. — 1979. — 336 с.

13. Зуллас К.Г. Финансирование и кредитование

капитальных вложений. — К.: Вища шк., 1976. — 284 с.

14. Robinson P.A. Some aspects of the pure theory of

capital / P.A. Robinson // Quarterly Journal of

Economics. — 1937. — May.

15. Федоренко В.Г. Інвестування: підручник / В.Г. Фе�

доренко. — 2�ге вид. перероб. і доп. — К.: Алеута, 2008.

— 448 с.

16. Фонотов А.Г. Россия: инновации и развитие

[Текст] / А.Г. Фонотов. — М.: БИНОМ. Лаборатория

знаний, 2010. — 431 с.

17. Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т.2 /

За ред. С.В. Мочерного. — К.: Видавничий центр "Ака�

демія", 2001 — 848 с.

18. Іжевський В.В. Економічна сутність інновацій та

інноваційної діяльності підприємства / В.В. Іжевський

// Науковий вісник НЛТУ України; зб. наук.�тех. праць. —

Львів: РВВ НЛТУ України, 2010. — Вип. 20. 3. — С. 121—

127.

19. Ільїна К.О. Категоріальний апарат інноваційної

теорії як фундамент зародження інноваційно�інвести�

ційної моделі розвитку в українську економічну систе�

му / К.О. Ільїна // Науковий вісник НЛТУ. — Львів: РВВ

НЛТУ України, 2009. — Вип. 19.4. — С. 256—264.

20. Annual survey of Pan�Evroptan Private Equity and

Venture Capital / EVCA 2003 Yearbook. EVCA, 2003.

21. Федулова Л. Інноваційний розвиток: еволюція

поглядів та проблеми сучасного усвідомлення [Текст]

/ Л. Федулова // Економічна теорія. — 2013. — № 2.

— С. 28—45.

22. Мельник О.Г. Формування методологічних

підходів у дослідженнях інновацій та інноваційного роз�

витку [Текст] / О.Г. Мельник // Актуальні проблеми

економіки. — 2011. — № 6 (120). — С. 18—25.

23. Повна С.В. Пріоритети інноваційно�інвестицій�

ного розвитку підприємств аграрного сектора економі�

ки [Текст] / С.В. Повна; в зб. "Інвестиційні пріоритети

епохи глобалізації: вплив на національну економіку та

окремий бізнес". — Дніпропетровськ, ДнНУ, 2008. —

С. 64—67.

24. Тивончук С.О. Організаційно�економічний ме�

ханізм активізації інноваційного розвитку агропродо�

вольчого комплексу України в ринкових умовах (кон�

цептуальні та методичні положення) [Текст] / С.О. Ти�

вончук, Я.О. Тивончук // Економіка АПК. — 2013. —

№ 2. — С. 93—100.



Інвестиції: практика та досвід № 23/201642

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

25. Шубравська О. Інноваційний розвиток аграрно�

го сектора економіки України: теоретико�методоло�

гічний аспект [Текст] / О.Шубравська // Економіка

України. — 2012. — № 1. — С. 27—35.

26. Закон України "Про інвестиційну діяльність" від

18 вересня 1991 р. № 1560�12 [Електронний ресурс]. —

Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/

main/1560�12

27. Закон України "Про інноваційну діяльність" від

04 липня 2002 р. № 40�IV [Електронний ресурс]. — Ре�

жим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/main/

40�15

28. Гринько Т. Щодо інноваційного потенціалу як

складової частини інноваційної активності

підприємств. — Вид�во Інноваційний аспект, 2010. —

С. 56—58.

References:

1. Shumpeter, J. (2011), Teoriia ekonomichnoho

rozvytku: doslidzhennia prybutkiv, kapitalu, kredytu,

vidsotka ta ekonomichnoho tsyklu, [Theory of economic

development : research of incomes, capital, credit, percent

and economic cycle], VD "Kyievo�Mohylians'ka akademiia",

Kyiv, Ukraine.

2. Antoniuk, L. L. Poruchnyk, A. M. and Savchuk, V. S.

(2003), Innovatsii: teoriia, mekhanizm rozrobky ta

komertsializatsii: monohrafiia, [Innovations: theory,

mechanism of development and commercialization :

monograph], KNEU, Kyiv, Ukraine.

3. Vojnarenko, M. P. and Yepifanova, I. Yu. (2011),

Upravlinnia investytsijnoiu diial'nistiu promyslovykh

pidpryiemstv: monohrafiia, [A management of industrial

enterprises : investment activity is a monograph], VNTU,

Vinnytsia, Ukraine.

4. Nel'son, R. R. and Uynter, S. Dzh. (2002), Evo�

liutsyonnaia teoryia ekonomycheskykh yzmenenyj,

[Evolutional theory of economic changes], Delo, Moscow,

Russia.

5. Medynskyj, V.H. and Yl'demenov, S.V. (1999),

Reynzhyrynh ynnovatsyonnoho predprynymatetel'stva,

[Alteration of innovative enterprise], [pod red. V.A.

Yrykova],  YuNYTY, Moscow, Russia.

6. Krasnokuts'ka, N.V. (2003), Innovatsijnyj menedzh�

ment, [Innovative management], Nats. ekon. un�t, Kyiv,

Ukraine.

7. Fatkhutdynov, R.A. (2005), Ynnovatsyonnyj mene�

dzhment, [Innovative management],  5 ed, Pyter, St.Piters�

burg, Russia.

8. Morozov,  Yu.P. (2000), Ynnovatsyonnyj menedzh�

ment, [Innovative management],  YuNYTY�DANA,

Moscow, Russia.

9. Chervan'ov, D.M. and Nejkova, L.I. (1999), Mene�

dzhment innovatsijno�investytsijnoho rozvytku pid�

pryiemstv Ukrainy, [Management of innovative�investment

development of enterprises of Ukraine], Znannia, Kyiv,

Ukraine.

10. Peresada, A.A. (2002), Upravlinnia investytsijnym

protsesom [Tekst], [Investment process control], Libra,

Kyiv, Ukraine.

11. Amosha, O.I. (2002), Mekhanizmy perekhodu

ekonomiky Ukrainy na innovatsijnu model' rozvytku,

[Mechanisms of transition of economy of Ukraine are on

the innovative model of development], NANU IEP, Do�

nets'k, Ukraine.

12. Khachaturov, T.S. (1979),  Effektyvnost' kapy�

tal'nykh vlozhenyj, [Efficiency of capital investments],

Ekonomyka, Moscow, Russia.

13. Zullas, K.H. (1976), Fynansyrovanye y kredyto�

vanye kapytal'nykh vlozhenyj, [Financing and crediting of

capital investments], Vyscha shk., Kyiv, Ukraine.

14. Robinson, P.A. (1937), "Some aspects of the pure

theory of capital", Quarterly Journal of Economics,

Moscow, Russia.

15. Fedorenko, V.H. (2008), Investuvannia: pidruchnyk,

[nvesting: textbook], 2�d ed., Aleuta, Kyiv, Ukraine.

16. Fonotov, A.H. (2010),  Rossyia:  ynnovatsyy y raz�

vytye, [Russia: innovations and development], BYNOM.

Laboratoryia znanyj, Moscow, Russia.

17. Mocherniy, S.V. (2001), Ekonomichna entsyklo�

pediia: U tr'okh tomakh [Economic Encyclopedia: In three

volumes], Vydavnychyj tsentr Akademiia, Kyiv, Ukraine.

18. Izhevs'kyj, V.V. (2010), "Economic essence of

innovations and innovative activity of enterprise", Naukovyj

visnyk NLTU; zb. nauk.�tekh. prats', vol. 20.3, pp. 121—127.

19. Il'ina, K.O. (2009), "A category vehicle of inno�

vative theory as foundation of origin of innovative�invest�

ment model of development is in the Ukrainian economic

system" Naukovyj visnyk NLTU, vol. 19.4, pp. 256—264.

20. EVCA (2003), Annual survey of Pan�Evroptan

Private Equity and Venture Capital Yearbook, EVCA,

Brussels, Belgium.

21. Fedulova, L. (2013), "Innovative development: evo�

lution of looks and problem of modern realization", Eko�

nomichna teoriia, vol. 2, pp. 28—45.

22. Mel'nyk, O.H. (2011), "Forming of methodological

approaches is in researches of innovations and innovative

development", Aktual'ni problemy ekonomiky, vol. 6 (120),

pp. 18—25.

23. Povna, S.V. (2008), "Priorities of innovative�

investment development of enterprises of agrarian sector

of economy", Investytsijni priorytety epokhy hlobalizatsii:

vplyv na natsional'nu ekonomiku ta okremyj biznes

[Investment priorities era of globalization: the impact on

the national economy and private business], DnNU,

Dnipropetrovs'k, Ukraine, pp. 64—67.

24. Tyvonchuk, S.O. and Tyvonchuk, Ya.O. (2013), "An

Organizationally�economic mechanism of activation of

innovative development of агропродовольчого complex

of Ukraine is in market conditions (conceptual and metho�

dical positions)", Ekonomika APK, vol 2, pp. 93—100.

25. Shubravs'ka, O. (2012), "Innovative development

of agrarian sector of economy of Ukraine: theoretical and

methodological aspect", Ekonomika Ukrainy, vol. 1, рр.

27—35.

26. The Verkhovna Rada of Ukraine (1991), Law "On

Investment Activity'", available at: http://zakon0.rada.�

gov.ua/laws/main/1560�12 (Accessed 29 August 2013).

27. The Verkhovna Rada of Ukraine (2002), Law "On

Innovation Activity", available at: http://zakon0.rada.�

gov.ua/laws/main/40�15 (Accessed 29 August 2013).

28. Hryn'ko, T. (2010), "In relation to innovative poten�

tial as component part of innovative activity of enter�

prises", Vyd�vo Innovatsijnyj aspekt, рр. 56—58.

Стаття надійшла до редакції 29.11.2016 р.


