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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Важливою умовою структурної перебудови й еко-

номічного зростання є нарощування обсягів та активі-
зація інвестиційно-інноваційної діяльності, розширен-
ня кола застосування й використання інвестицій та інно-
вацій. Інвестиції — це грошові кошти, цільові банківські
вклади, паї, акції та інші цінні папери, технології, устат-

УДК 33.330.3

О. В. Кам'янська,
к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту,
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"
І. А. Котлярова,
магістрант,
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНО-
ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ КОМПАНІЇ

O. Kamianska,
Ph.D, lecture, National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute"
I. Kotliarova,
Master, National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute"

MANAGEMENT OF COMPANY INVESTMENT AND INNOVATION ACTIVITY

У статті досліджуються проблеми здійснення інвестиційно-інноваційної діяльності компанії.

У сучасних умовах України інвестиції мають стати найважливішим засобом забезпечення ви-

ходу з довготривалої економічної кризи, досягнення реальних структурних зрушень у народ-

ному господарстві, технічного переозброєння, підвищення якісних показників господарської

діяльності на мікро- та макрорівнях і, головне, життєвого рівня населення.

Інвестиції є основою розвитку підприємств, окремих галузей і економіки країни в цілому.

Активізація інвестиційно-інноваційного процесу є вирішальною умовою продовження соціаль-

но-економічних перетворень. Без надійних основ інвестиційно-інноваційної діяльності, якими

б професійно володіли фахівці відповідного профілю, важко сподіватись на постійний актив-

ний розвиток вітчизняного виробництва, науково-технічний і соціальний прогрес, а разом з тим

і на відповідне місце у світовому господарстві.

This article is investigating the investment and innovation activity is one of the most pressing

problems of economic science. In modern conditions investment Ukraine have become the most

important means to ensure the release of the long-term economic crisis, achieve real structural

changes in the economy, technological upgrading, improving the quality indicators of economic

activity at the micro and macro levels and , more importantly, the standard of living .

Investment is the basis for the development of enterprises and industries and the economy as a

whole. Activation of investment and innovation process is a crucial condition for the continuation of

the socio -economic transformation. Without a solid foundation of investment and innovation, no

matter how professionally professionals had the correct profile , it is difficult to expect a constant

active development of domestic production , scientific- technical and social progress , and at the

same time and in the appropriate place in the global economy.
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кування, кредити й будь-яке майно, інтелектуальні
цінності, що вкладені в об'єкти підприємницької та інші
види діяльності з метою одержання прибутку й пози-
тивного соціального ефекту. Важливою проблемою еко-
номіки України є дефіцит фінансових ресурсів, необхі-
дних для забезпечення інноваційної моделі розвитку.
При цьому залучення іноземних інвестицій до національ-
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ної економіки є вагомим чинником активізації економі-
чного розвитку. Особливого значення інноваційно-інве-
стиційні процеси набувають у країнах з молодою рин-
ковою економікою, якою є Україна. Ринкові відносини,
з їхньою жорсткою конкуренцією, ставлять більшість
існуючих підприємств перед необхідністю зміни вироб-
ничого апарату, технологічних змін, упровадження кон-
курентоспроможних наукомістких виробництв, управ-
лінських нововведень за рахунок енергійної інновацій-
но-інвестиційної діяльності [5, c. 5].

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Вагомий внесок у розвиток науково-методичних
підходів щодо інноваційної діяльності здійснили вітчизняні
вчені, зокрема Андрушків Б.М., Атаманюк Ю.Ф., Біло-
водська О.А., Гарбуз С. В., Дацій О.І., Жежуха В.Й., Іжевсь-
кий В.В., Кирич Н.Б., Краснокутська Н. В., Погайдак О.Б.
та інші. Автори значну увагу приділяють дослідженню
різних аспектів підвищення ефективності інвестиційно-
інноваційної діяльності підприємства, збільшенню частки
інноваційної продукції в економіці країни, підвищенню
ефективності інновацій при їх імплементації вітчизняними
підприємствами. Виклики часу ставлять нові завдання, а
тому важливо дослідити шляхи відновлення інноваційної
діяльності в умовах складних економічних процесів.

Питанням розкриття суті управління інноваційно-
інвестиційним розвитком, виявлення та використання
резервів для реалізації інноваційної діяльності, еконо-
мічним обгрунтуванням інноваційних проектів, присвя-
чена чимала кількість робіт зарубіжних та вітчизняних
вчених-економістів, зокрема Алексеев А.Н., Гиль-
дингерш М.Г., Поскочинова О.Г., Потемкин В.К., Цица-
рова Н.М. та багатьох інших.

Постановка завдання полягає в обгрунтуванні опти-
мальних практичних напрямків розвитку управління
інвестиційно-інноваційною діяльністю підприємства на
основі вивчення теоретичних та практичних аспектів до-
сліджуваної проблематики.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Рушійним чинником і виразником досягнення про-
гресивних змін і становлення відповідного рівня розвит-

ку продуктивних сил суспільства є активна і цілеспря-
мована інвестиційно-інноваційна діяльність. Наслідки
проведення фундаментальних досліджень українських
і зарубіжних учених беззаперечно свідчать про те, що
економічне оновлення і зростання зумовлюються на-
самперед розміром і структурою інвестицій, їх цілесп-
рямованістю, якістю і швидкістю здійснення. Резуль-
тативність інвестиційно-інноваційної діяльності підпри-
ємств залежить не лише від рівня розвиненості економ-
ічної системи, де вона відбувається, а передусім від ви-
бору пріоритетів цієї діяльності, які відповідають об-
грунтованим критеріям оцінки соціально-економічних
досягнень.

У контексті сучасних ринкових трансформацій од-
ним із найголовніших показників економічного зростан-
ня країни є темпи розвитку інноваційної діяльності. Тому
стає цілком очевидним той факт, що коли країна про-
довжує розвиватися лише в сфері сировинних галузей
промисловості, де переважає низько наукоємне мате-
ріальне виробництво, то вона буде залишатися в рядах
країн з низьким рівнем конкурентоспроможності на зов-
нішньому ринку. Відомо, що рівень розвитку країни за-
лежить від рівня розвитку інноваційної діяльності
підприємств, тому впровадження інновацій є головним
чинником успіху підприємства, який впливає й на рівень
розвитку країни загалом [3, с. 56].

Зважаючи на світовий досвід, необхідно зазначи-
ти, що в науковій думці розвинутих країн акцент роб-
лять не на ціновому механізмі конкуренції, а на іннова-
ційних процесах, пов'язаних з поліпшенням усього ви-
робничо-господарського потенціалу підприємства.

Феномен інвестиційно-інноваційної діяльності як
засобу соціально-економічного зростання і розвитку по-
лягає у її позитивному впливі на модернізацію економі-
ки, підвищення конкурентоспроможності на основі
інтенсивного технічного та технологічного оновлення
виробництва. Інноваційна складова інвестування пере-
творюється у критичний елемент успіху. Він залежить
від здатності держави, суспільства, суб'єктів господа-
рювання підпорядковувати свою діяльність інтересам
прогресивного розвитку, найбільш повного використан-
ня нових знань і досвіду, спроможності створити спри-
ятливе середовище для генерації нових ідей, їх апро-
бації та впровадження у виробничу діяльність [7, c.142].

В Україні дотепер не створено обгрунтованої сис-
теми підтримки інвестиційної діяльності підприємств. Це
стало однією з причин катастрофічного спаду інвести-
ційної активності в країні, який перевищує темпи зни-
ження показників економічного розвитку. Ключовим на-
прямом на шляху прискорення темпів економічного зро-
стання є активізація інноваційно-інвестиційних процесів.

У сучасних умовах економічного розвитку в Україні
інвестиційно-інноваційна діяльність активізується і стає
об'єктивною необхідністю економічної політики як на
рівні держави, так й окремих підприємств. На перший
погляд парадоксально, але на фоні економічної і струк-
турної кризи відбуваються процеси новаторства: роз-
виток нових форм господарювання, фінансової, стра-
хової діяльності; формування ринку цінних паперів,
ринків капіталу, праці, інноваційної інфраструктури. В
таких умовах інвестиційно-інноваційною діяльністю ви-
мушені займатися всі організації — суб'єкти господа-
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рювання: від державного рівня до нових
підприємств в сфері малого бізнесу.

Сьогодні головним фактором економі-
чного зростання є ефективні інвестиції в
інноваційний процес, які забезпечують
структурну перебудову економіки на новій
технологічній основі і сприяють підвищен-
ню її конкурентоспроможності. Їхня ефек-
тивність, тобто результативність інвестицій-
ної підтримки інноваційного розвитку під-
приємства визначається багатьма фактора-
ми, що відображені в рисунку 1.

У цьому контексті важливим є обгрун-
тування ефективності вкладення інвестицій
в здійснення інноваційної діяльності
підприємства. Зазначимо, що дотепер не
існує єдиної концепції щодо методик розрахунку ефек-
тивності інноваційних проектів. Причина — це особ-
ливість і унікальність кожного інноваційного проекту,
та не передбачуваність появи, "поведінки" ефектів від
інноваційної діяльності, а також більш широке коло
суб'єктів інноваційної діяльності порівняно з інвестиц-
ійною. Оцінка ефективності інноваційної діяльності по-
винна базуватися на системі показників, яка всебічно
розкриває її зміст. Більшість існуючих методів оцінки
ефективності інновацій дозволяють її оцінити тільки з
позиції інвестора, коли інноватор також спрямовує свою
діяльність на досягнення ефективності. Важливість виз-
начення та оцінки ефектів інноваційно-інвестиційної
діяльності спричинена, тим що ефекти виникають не
тільки у кінці інноваційної діяльності (створення нової
або удосконалення існуючої), а також протягом всього
інноваційного циклу. На нашу думку, ефекти від іннова-
ційно-інвестиційної діяльності можна поділити на два
типи (рис. 2): ресурсний; науково-технічний.

Відмітимо, що обидва типи знаходяться у тісній за-
лежності, але провідна роль належить науково-техніч-
ному ефекту від інновацій. Саме цей тип визначає
сутність інноваційної діяльності (створення нового або
вдосконалення існуючого предмету, що описує досяг-
нення науки, техніки та економіки).

На нашу думку, разом із визначенням економічного
ефекту інноваційної діяльності необхідно відокремлю-
вати і значення інших ефектів, інакше втрачається
сутність інновацій (згідно з Законом України "Про інно-
ваційну діяльність"). Зазначимо, що організаційно-уп-
равлінський ефект знаходиться в залежності від кож-
ного з ресурсних ефектів, але виникати може не завж-
ди. Організаційно-управлінський ефект інноваційної
діяльності досягається внаслідок створення нових або
вдосконалення існуючих елементів управління та вини-
кає через існування інших ефектів інноваційної діяль-
ності.

Необхідно також враховувати фактор невизначе-
ності показників ефективності для інноватора у порів-
нянні із значною кількістю наявних методів такої оцінки
актуальних тільки для інвестора. Дана проблема глибо-
ко пов'язана із специфікою інновації, їх багато крите-
ріальністю та складністю надання кількісної оцінки. А
головна причина відсутності методу оцінки ефективності
згідно з інтересами інноватора — відсутність еталон-
них показників, за якими потрібно порівнювати проект

(наприклад, для інвестора успіх проекту буде оптималь-
ний за умови NPV>0, PI>0). Об'єкт подальшого дослі-
дження — це створення системи показників для оцінки
ефективності дій та рішень інноватора при інноваційно-
інвестиційної діяльності.

Ефективність інноваційно-інвестиційної діяльності
для інноватора — суб'єктивно-об'єктивний показник,
який повинна задовольняти вимоги як інвестора, оскіль-
ки ним надана ресурсна підтримка, так і споживача від
задоволення попиту якого, буде залежить "успішність"
інновації на ринку. Найпростіше вираз такої залежності
буде мати вигляд Р=S "Закон попиту і пропозиції", де
попит (P) — це грошовий вияв потреби, тобто та необх-
ідна кількість та якість товарів, яка необхідна спожива-
чу. А пропозиція (S) — це результат переробки ресур-
су, який приймає форму товару, що підприємство-ви-
робник продає на ринку [2, c. 321].

Із вищенаведеного можна стверджувати, що ефек-
тивність інновацій для інноватора обмежена мірою не-
обхідності задоволення потреби споживача у інновації,
та ступенем виробничих можливостей підприємства
втілити необхідну потребу "у життя" — створити необ-
хідну інновацію.

Система управління інвестиційно-інноваційною
діяльністю — це мистецтво координації трудових і ма-
теріальних ресурсів на основі сучасних методів управ-
ління протягом життєвого циклу удосконаленої про-
дукції. Основним результатом управління інвестиційно-
інноваційною діяльністю слід вважати досягнення мети
по складу, обсягу вартості і часу виконуваних робіт для
виробництва продукції поліпшеної якості. При цьому
параметрами переважної оптимізації є термін виконан-
ня робіт і вартість. Рівень якості удосконаленої про-
дукції є необхідною умовою, а наявні ресурси визнача-
ють систему обмежень [3, c. 63].

Система управління інвестиційно-інноваційною
діяльністю промислового підприємства містить у собі
складові частини механізму управління (нерозривного
циклу планування, аналізу, контролю і регулювання),
здійснювані в кожній фазі інвестиційно-інноваційної
діяльності (рис. 3).

Реалізація інвестиційно-інноваційної діяльності
охоплює три фази. Перша фаза — передпроектне інве-
стиційно-інноваційне дослідження, у ході якого здійс-
нюється визначення можливостей, аналіз варіантів,
вибір проекту, попереднє обгрунтування, дослідницьке

Ефективність інноваційної діяльності 

Науково-технічний 
ефект 

Ресурсний ефект Типи 

ефекту 

Вид ефекту Правовий Соціальний 

Економічний 
Організаційно-
управлінський 

Екологічний 

Рис. 2. Ефекти від інноваційно-інвестиціної діяльності
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забезпечення. Друга фаза — інвестиційна — проведен-
ня погоджень, ухвалення контрактів, розробка проект-
но-кошторисної документації, будівництво або рекон-
струкція переоснащення, кадрове забезпечення, дос-
лідницьке забезпечення. Третя — заключна — експлу-
атаційна фаза — введення в експлуатацію, доведення
до проектної потужності, витрати на підтримку діючого
виробництва і на відновлення основних виробничих
фондів [6, c. 85].

На сьогодні, в умовах глобальної економіки, діяль-
ність кожного підприємства, яке прагне розвиватися не
може обмежуватися лише територією його країни роз-
ташування. Виникає необхідність як виходу на зарубіжні
ринки збуту готової продукції, так і пошуку іноземних
партнерів для налагодження співпраці. У зв'язку з цим
українським підприємствам необхідно зацікавити іно-
земних інвесторів.

Готовність інвесторів вкладати капітал у економіку
тієї чи іншої країни залежить від існуючого в ній інвес-
тиційного клімату. В Україні інвестиційний клімат є не-
сприятливим для широкого залучення іноземних інвес-
тицій. Політична нестабільність, економічна криза, за-
гроза інфляції, розгул злочинності та інші "приваби" пе-
рехідного періоду визначають украй низький рейтинг
України в західних організацій, що займаються по-
рівняльним аналізом умов для інвестицій і ступеня їх
ризику в усіх країнах світу [8, с.125].

Більш того, інвестиції та економіка України взагалі
лишають бажати кращого, особливо коли подивитися
на показники доходів населення. В середньому в Україні
дохід на одну особу становить $2,800, тоді коли в Азер-
байджані $4,840, в Білорусії $5,540, в Казахстані $6,740,
в Росії $9,370, а в Канаді аж $42,200. А якщо проанал-
ізувати категорію динаміки економіки то побачимо, що
Україна знаходиться на 142 місці по важкості ведення
бізнесу, навіть Росія на 120 місці. Виходить, що Казах-
стан, Білорусія, Азербайджан навіть Росія спромогли-
ся створити більш сприятливий клімат для інвестицій і

економіки ніж Україна. У цій категорії
Україна посіла лише 66 місце. За рей-
тингом глобальної конкурентоспро-
можності 2012—2013 років Україна
знаходиться на 89 місці, її сусідами в
цьому рейтингу є Албанія та Гамбія,
що знаходяться на 88 та 90 місці відпо-
відно. За складністю ведення бізнесу
вона знаходиться на 142 місці.

Великий тіньовий сектор економі-
ки також відлякує дуже велику кіль-
кість інвесторів.

У третьому кварталі 2012 року ін-
вестори оцінили бізнес-клімат країни
і умови ведення бізнесу на 2.14 балів
(з п'яти можливих), що є найнижчим
показником за всю історію досліджен-
ня — з 2008 року [10].

Від розвитку інвестицій і новацій
інвестиційно-інноваційної діяльності
міжнародних організацій залежать
забезпечення прогресивних структур-
них зрушень в економіці, стабільний і
ефективний соціально-економічний

розвиток, зростання кількісних і якісних показників еко-
номічної діяльності.

Виконання завдань удосконалення інвестиційно-
інноваційних відносин нерозривно пов'язано з держав-
ною стратегією розвитку економіки та євроінтеграцією.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
Запорукою успішного інвестиційно-інноваційного

процесу вітчизняних підприємств є розширення джерел
фінансування, їх комбінація і застосування етапності
інвестиційних вкладень.

Інвестиційно-інноваційна діяльність та її кількісні,
якісні параметри, система відносин між суб'єктами такої
діяльності й потенціал їх взаємодії визначають специ-
фіку формування економічного простору країни,
зміцнюють основи його розбудови. Залучення інвес-
тицій і впровадження інновацій на цій основі були й за-
лишаються ключовим питанням розвитку економіки.
Розвиток економіки України нереальний без чималих
інвестицій в інновації, що є важливим фактором еконо-
мічного зростання й регенерації, який забезпечує перс-
пективу модернізації чинних виробництв, створення і
впровадження новітньої техніки і технологій, сучасних
систем організації та управління економічними проце-
сами, якісного відновлення ринкової інфраструктури.

Сьогодні найбільш привабливими для інвесторів і
надалі залишаються традиційні галузі економіки. Насам-
перед, це — металургія, машинобудування, хімічна про-
мисловість, харчова промисловість.

Водночас дедалі більше привертають увагу інвес-
торів такі галузі, як автомобільна промисловість, спо-
живча електроніка, високі технології, вітроенергетика,
виробництво біопалива, логістика та ін.

Однак за останні більш ніж двадцять років незалеж-
ності України нам так і не вдалося створити привабли-
вий інвестиційний клімат для притоку зовнішнього ка-
піталу в українську економіку. На жаль, українська еко-
номічна сфера та система управління не дає змогу го-

Рис. 3. Механізм управління інвестиційно-інноваційною

діяльністю промислового підприємства
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ворити про передумови для позитивного клімату в сфері
інвестицій.

Основними перешкодами на шляху поліпшення інве-
стиційного клімату в інновації та міжнародні організації
в Україні і надалі залишаються: корупція, судова систе-
ма, адміністративні бар'єри і податкова система.

Інвестиційно-інноваційна діяльність є однією з форм
реальних інвестицій, займає проміжне положення між
інноваційною діяльністю і інвестиціями екстенсивного
розвитку. Метою її є реакція підприємства на вимоги
ринку, і здійснюється вона переважно у виробничій
сфері.

Теоретично пропонується розробити заходити
щодо покращення механізму управління інвестиційно-
інноваційною діяльністю.

Особливістю механізму здійснення інвестиційно-
інноваційної діяльності промислових підприємств є те,
що вона включає складові елементи і інноваційної, й
інвестиційної діяльності. В ході здійснення інвестицій-
но-інноваційної діяльності ресурси вкладаються в онов-
лене устаткування, яке необхідне для виробництва вдос-
коналеного продукту, але створене без використання
новітніх відкриттів фундаментальної науки.

Механізм регулювання інвестиційного забезпечення
інноваційної діяльності підприємства дає змогу здійснювати
обгрунтований перерозподіл наявних інвестиційних ре-
сурсів за напрямами інноваційної діяльності й проводити
коригування розміру і структури фонду інноваційного роз-
витку підприємства на підставі ретроспективної та прогноз-
ної інформації про ефективність інвестування.

Це дозволяє скоротити первинні вкладення в по-
рівнянні з інноваційними проектами, та отримати додат-
ковий прибуток за рахунок конкурентних переваг вдоско-
наленого товару. Таким чином, інвестиційно-інноваційна
діяльність починається із встановлення необхідних харак-
теристик покращеної продукції, які визначають вимоги до
устаткування для її виробництва. Потім аналізується наяв-
не устаткування і розробляється план його модернізації.

Отже, для того, щоб створити і ефективно викорис-
товувати потенціал інноваційного розвитку економіки
України, необхідно сформувати систему ефективного
стимулювання інвестиційно-інноваційної діяльності
підприємств. Основна роль в цьому належить держав-
ному регулюванню.
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