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Активізація інноваційної діяльності підприємств та забезпечення їх 
динамічного розвитку в умовах ринкової економіки України пов'язана, 
насамперед, з пошуком джерел і форм інвестування, які мають 
забезпечити баланс між інноваційними витратами та фінансовими 
можливостями, та спрямовані на впровадження інновацій, проведення 
технічного й технологічного оновлення виробництва. 

Інвестиційний процес в Україні не виконує інноваційної функції, 
кінцевим результатом реалізації якої мала б стати структурна 
перебудова національної економіки в напрямі формування 
виробництв із довгостроковими інноваційними конкурентними 
перевагами, спроможними ефективно реагувати на посилення 
внутрішніх і зовнішніх дестабілізуючих чинників. 

Актуальність управління інвестиційно-інноваційними процесами 
зростає в зв'язку з економічною ситуацією, зумовленою дефіцитом 
ряду ресурсів, поглибленням диспропорцій у розміщенні трудових 
ресурсів і основних виробничих засобів, необхідністю реалізації 
великомасштабних програм технічного переозброєння. Потреба в 
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управлінні інвестиційно-інноваційним процесом викликана 
недостатньою ефективністю і конкурентоздатністю регіональних 
науково-технічних розробок [4, c.32]. 

Сьогодні стали реальними приватизація, формування 
інвестиційного й інноваційного ринків, що допомагає забезпечувати 
ресурсами вирішення усе загальніших проблем інвестиційно-
інноваційної діяльності. Бюджети різних рівнів виділяють мінімум 
коштів на технічне переозброєння виробничого потенціалу чи взагалі 
не виділяють їх. Нині приймають рішення в основному власники 
капіталу і товаровиробники, стурбовані виживанням, і тому мало 
уваги приділяють виробничим інвестиціям і нововведенням, цикл 
яких виходить за межі короткострокових інтересів. 

Процес накопичення капіталу відбувається з порушенням 
законодавчої бази, що обумовлює зосередження цього капіталу на 
користь незначної кількості підприємців, що, в основному, 
відбувається за рахунок зубожіння і знецінення заощаджень 
більшості населення, розкрадання державного майна. 

На сучасному етапі актуальним є впровадження розглянутих 
положень щодо активізації інвестиційного забезпечення інноваційної 
діяльності держави — регіону — галузі — підприємства. При цьому 
особливе значення має професійність управлінців, тобто їх здатність 
впровадити інвестиційно-інноваційні відносини в конкретні дії 
підприємства на ринку. Крім того, практичний досвід взаємин на 
ринку із застосуванням тактичного проектування і планування 
діяльності підприємства допомагає в сучасній ситуації створити 
інноваційно-інвестиційний механізм. Він дасть змогу як 
підприємству, так і всьому ринку в цілому більш жорстко планувати 
необхідність власних дій на ринку, одночасно відстежуючи їхню 
якість. Отже, необхідно створити і послідовно реалізувати 
інноваційно-інвестиційний механізм, що відповідає новим 
економічним і соціально-політичним реаліям, а також забезпечує 
великомасштабний приплив капіталу для модернізації виробництва. 

Проблеми залучення інвестицій в інноваційну сферу економіки 
досліджувались багатьма вченими, серед яких слід виділити таких 
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фахівців, як Б.Маліцький, Л.Безчасний, Ю.Шкворець, В.Соловйов, 
І.Єгоров, Л.Федулова, Ю.Клюка, А.Пересада, С.Ілляшенко, 
Д.Черваньов, А.Шеремет, Р.Сайфулін, А.Садеков, В.Карпов, 
Н.Лисова, А.Янковой, А.Чупіс та інші. 

До найбільш відомих зарубіжних дослідників з цього питання 
можна віднести І. Шумпетера, К. Маркса, П. Массе, Дж. Кейнса, С. 
Фішера, Р. Дорнбуша, Л. Гітмана, І. Бланка, К. Макконела, К. 
Еклунда, Я. Ван Дейна, А. Кляйнклеха та інших [5, c. 246]. 

Прийнято вважати, що інвестування насамперед здійснюється 
внаслідок позитивних тенденцій науково-технічного прогресу, що 
дає змогу здешевити основний капітал і зменшити його витрати на 
одиницю продукції. Так, модель теорії інвестиційного процесу К. 
Маркса включає категорію, тотожну за змістом, до інноваційної 
діяльності, яку він передбачив задовго до того, як вона стала 
актуальною. Він зробив висновок, що інновації є фактором, що, з 
одного боку, протистоїть натиску ринку на виробника, а з іншого — 
засобом, що стимулює інвестування. Заощадження з метою 
виробничого інвестування, за К. Марксом, використовуються в ході 
конкурентної гонитви за перевагами, що дають змогу упровадження 
нової техніки у виробництво і забезпечення найбільшого прибутку 
(надприбутку) [8, c. 453 ]. 

Основна проблема полягає в тому, що не тільки прибутковість 
інвестиційного проекту є важливим фактором і метою вкладення 
коштів; метою інвестицій може бути забезпечення соціального, 
екологічного, культурного, інноваційного та інших ефектів. 
Необхідно зауважити, що деякі автори розглядають інвестиції або як 
сукупність реалізованих витрат, або як вкладення капіталу. 

Засновник слова "інновація" Й. Шумпетер розумів під ним 
комерціалізацію наукових відкриттів, комерціалізацію нової 
інформації. 

Особливість економічного вчення інновацій Й. Шумпетера 
простежується в прагненні пізнати існуючу традиційну економічну 
реальність і на підставі пізнаного розкрити суть, зміст і форми 
інноваційної поведінки, яка ініціює динамічний розвиток діючого 
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виробництва і викликає потребу у великих вкладеннях не лише 
власного капіталу, але і за рахунок технічного кредиту. Перераховані 
зміни призводять до дій зі створення нових виробництв продукції, а 
"здійснення нових комбінацій" — до інноваційних змін, в яких 
уперше розкривається суть і природа категорії "інновація"[15, c. 89]. 

У сучасному розумінні це зводиться до комбінації наступних 
складових (рис. 1). 

 
Рисунок 1 Розкриття змісту інновації за Й. Шумпетером 

Функціональні властивості категорії інновації включають 
оновлення, перетворення будь-яких видів діяльності суб'єктів або 
можуть виявляти у більш високому рівні їх організації, що приводить 
до заміщення одних їх елементів іншими, більш удосконаленими, або 
доповнення їх принципово новими елементами. При цьому 
спостерігається перехід до іншого стану діяльності суб'єктів, рівня їх 

Інновація – економічна 
категорія, необхідна 
виробнича функція, що 
зумовлена змінами 
факторів виробництва, 
ресурсів або їх 
комбінацій 

Запровадження нової продукції, 
товару, послуги, нових видів або 
невідомого до споживача 

Застосування нової технології 
виробництва, запровадження для 
даної галузі нового методу 
(способу) виробництва 

Використання нових матеріалів, 
видів сировини, а також її джерел 

Відкриття та освоєння нового 
ринку споживання продукції 

Підрив монополії конкурентів або 
монополізація ринку за рахунок 
виробництва власної, невідомої 
раніше продукції 

Впровадження нової організаціі 
виробничого, управлінського 
процесу, організаційної структури 
або їх удосконалення 
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організації, якості об'єктів, що є аргументацією для розширення 
визначення інновації винятково як економічної категорії та за 
сучасних умов прогресу визначати інновацію як ключову соціально-
економічну категорію суспільних змін, детермінованих переважно 
технологічними чинниками. 

При цьому недостатньо дослідженими залишаються питання 
визначення пріоритетних напрямів розвитку інвестиційно-
інноваційних процесів та їх активізації з урахуванням сучасної 
економічної ситуації. 

Щодо визначення взаємозв’язку інновацій та інвестицій, слід 
зазначити, що поєднання даних категорій може утворювати дві різні 
економічні моделі: 

- інноваційно-інвестиційна: здійснюються інвестиції в інновації; 
- інвестиційно-інноваційна: пошук та використання інноваційних 

засобів ведення інвестиційної діяльності [9, c. 309]. 
При поєднанні даних моделей активізується так званий 

інвестиційно-інноваційний процес, що є однією з форм реальних 
інвестицій, яка займає проміжне положення між інноваційною 
діяльністю і інвестиціями екстенсивного розвитку. Метою цього 
процесу є реакція підприємства на вимоги ринку, і здійснюється вона 
переважно у виробничій сфері. Особливістю механізму здійснення 
інвестиційно-інноваційної діяльності підприємств є те, що він 
включає складові елементи і інноваційної, й інвестиційної діяльності. 
В ході реалізації інвестиційно-інноваційного процесу ресурси 
вкладаються в оновлені основні засоби, що є необхідним для 
виробництва вдосконаленого продукту, але створене без 
використання новітніх відкриттів фундаментальної науки. 

При цьому варто зазначити, що найбільш ефективною та 
доцільною реалізацією поданої моделі є безперервний процес 
взаємодії інвестицій та інновацій на підприємстві. 

Найважливішим елементом інноваційно-інвестиційного 
механізму є ресурсне забезпечення проектів і відповідних програм — 
кадрове, фінансове і технічне. Основна увага приділяється пошуку 
джерел фінансування. Однак буває і так: великі гроші, потрапляючи в 

Інноваційна економіка: теоретичні та практичні аспекти 

 

607 

ненадійні чи непрактичні руки, здебільшого не дають віддачі. Будь-
який західний інвестор, перш ніж здійснити прямі вкладення чи 
надати кредит, детально досліджує підприємство, перевіряє його 
імідж і команду, кваліфікацію менеджерів і працівників та ін. І тільки 
після цього розглядає бізнес-план, ефективність проекту тощо. 
Здійснення пріоритетних інноваційно-інвестиційних проектів і 
програм потрібно починати з навчання і перепідготовки кадрів 
(менеджерів, робітників). Такий підхід цілком виправданий в умовах 
значно поширеної професійної некомпетентності, звички отримувати 
централізовані капітальні вкладення, не дбаючи про їхнє повернення. 
Надійна кадрова база допомагає більш успішно вирішувати питання 
фінансування. Основний капітал нині перебуває в комерційних 
банках, приватних підприємствах, бізнесменів "тіньової" економіки, а 
також іноземних інвесторів, що працюють переважно у сфері 
швидкого обертання коштів. Нестабільність законодавчо-
нормативної бази, "круговерть" законів і значний комерційний ризик 
відштовхують інвесторів. Були прийняті укази Президента і 
постанови уряду щодо ліквідації цих недоліків і створення більш 
сприятливого інвестиційного клімату в Україні [2, c.112]. 

Одна з основних проблем — це впровадження 
високотехнологічного устаткування. Нині багато виробничих 
приміщень і устаткування простоює — це, звичайно, застарілі 
машини, морально і фізично зношена техніка, не придатна для 
виробництва конкурентоспроможної продукції, хоча приміщення і 
виробничу інфраструктуру після деякої реконструкції цілком можна 
використовувати. Доводиться купувати технологічне устаткування за 
кордоном разом з технологією. А це позбавляє вітчизняне 
машинобудування замовлень, підсилює безробіття у цій галузі і 
залежність від зовнішніх постачальників. Отже, потрібно 
підтримувати орієнтацію замовників на комплекти сучасного 
вітчизняного устаткування, залучаючи до цього процесу конверсійні 
підприємства. Для цього необхідно, щоб вітчизняна техніка не 
поступалася іноземній за своїми параметрами, була дешевша і мала 
якісне обслуговування та ремонт. 
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Важливим елементом інноваційно-інвестиційного механізму з 
позиції його тактичної формалізації в межах конкретного 
підприємства є формування інноваційно-інвестиційної стратегії. Це 
повинно відобразитися в державних і зональних (регіональних) 
інноваційних та інвестиційних програмах і великих проектах. 
Головне — вибрати ті пріоритетні виробництва, де концентрація 
ресурсів зможе швидко забезпечити успіх і ланцюгову реакцію 
перелому в багатьох сферах народного господарства України. 
Важливо при цьому врахувати, щоб підприємство виробляло 
конкурентоспроможну продукцію. Нині більшість підприємств 
(особливо недіючі) мають застарілу техніку і не витримують 
конкуренції з іноземною продукцією з могутньою рекламою, яка 
хлинула на внутрішній ринок з-за кордону. Інша небезпека — це 
чисто споживчий підхід до капітальних вкладень [7].  

Отже, лише формування інноваційно-інвестиційного механізму з 
урахуванням найважливіших елементів дасть змогу досягти високого 
рівня соціально-економічного розвитку України, який повинен 
включати такі складові: розробку інноваційної моделі розвитку 
економіки держави; формування державної та регіональної 
інноваційно-інвестиційних програм та заходів щодо їх реалізації; 
формування координуючих органів та ефективного механізму 
стимулювання інноваційної діяльності у державі, в регіонах та на 
підприємствах; механізм ресурсного забезпечення відповідних 
програм та проектів (технологічне, кадрове, фінансове та ін.); 
наявність кадрової бази, навчання, підготовку менеджерів та 
фахівців; стабільну законодавчо-нормативну базу щодо створення 
сприятливого інноваційно-інвестиційного клімату в країні; 
впровадження науково-технологічних досягнень та забезпечення 
конкурентоспроможної продукції; розвиток пріоритетних галузей 
економіки та всіх регіонів країни. 

Постійна реалізація інвестицій в інновації та інновацій в 
інвестиціях на всіх фазах життєвого циклу підприємства дає змогу 
досягти збільшення економічного ефекту, що, в масову характері 
свого застосування, істотно покращить загальну ситуацію в країні. 

Інноваційна економіка: теоретичні та практичні аспекти 

 

609 

Адже фактом є те, що на сьогодні основним завданням України є 
глибоке реформування економіки, мета якої не просто економічне 
зростання, а набуття нею соціальної природи як основи стабільного 
економічного росту. Труднощі становлення ринкових відносин 
пов’язані з процесами зниження рівня НТП в Україні, який повинен 
бути головним фактором підвищення інноваційної активності 
вітчизняних підприємств. Недостатньо використовуються в Україні 
непрямі заходи стимулювання впровадження інновацій. Величезною 
перешкодою на шляху розвитку інноваційної діяльності в Україні є 
безпосередньо законодавча база. Вагомим недоліком законодавства 
України є нескоординованість законодавчих актів між собою та їх 
невідповідність економічній ситуації в країні. Шляхом до створення 
конкурентоспроможної економіки є активне використання наявної 
науково - технологічної бази у промисловості, тобто тісний зв’язок 
між науковими досягненнями та впровадженням створених нових 
технологій у виробництві [12]. 

Характеристику різновидів інновацій з точки зору обсягу змін, 
до яких вони призводять, подано у табл. 1. Аналіз спільних та 
відмінних характеристик можна провести на основі даних про:  

 мотивацію інновації;  
 джерела інновації;  
 способи впровадження інновації;  
 стосунки із споживачами;  
 стосунки з іншими фірмами регіону.  
Впровадження інновацій на підприємствах характеризується 

нерівномірністю та великими часовими лагами. Більшість з них 
усвідомлює необхідність інноваційної політики, але успішному її 
здійсненню заважають різного роду перешкоди, зокрема фінансові. На 
нашу думку, незважаючи на щорічне збільшення обсягів фінансування 
інноваційної діяльності в Україні, коштів, що виділяються на зазначені 
цілі, не вистачає. Яскравим доказом цього є значення показника, який 
характеризує стан фінансування інноваційної діяльності в країні, є його 
частка у валовому внутрішньому продукті (ВВП). Занизький рівень 
фінансування науково-технічної діяльності з Держбюджету, який 
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протягом останніх років не перевищує 0,4 % ВВП при нормі – 1,7 %. 
Також, питома вага фундаментальних досліджень у розподілі за видами 
наукових робіт не перевищує 0,2% ВВП, тоді як навіть у 
пострадянських країнах витрати на фундаментальні дослідження 
становлять 0,5-0,6% ВВП. Фактично частка ВВП, яка витрачається на 
наукові дослідження в Україні в 2,5-5 разів менша, ніж у провідних 
країнах світу. 

Таблиця 1 Характеристика інновацій 

Критерії 
Різновиди інновацій 

Радикальна Рекомбінаційна Модифікаційна
Причини 
інновації 

Здобуття або утримання 
позиції лідера, 
досягнення 
конкурентоспроможності 

Диверсифікація,
пошук нових ринків, 
підвищення 
ефективності 
управління 
підприємством

Задоволення 
потреб клієнта 

Джерела 
інновації 

Власні лабораторії, 
спеціальні колективи, 
зовнішня експертиза, ідеї

Рекомендації 
клієнтів, внутрішні 
ідеї, bеnchmarking 

Рекомендації 
клієнтів 

Спосіб 
впровадження 
інновації 

На підставі внутрішньої 
та зовнішньої 
експертизи, звичайно 
централізований процес 

Головним чином на 
підставі внутрішньої 
експертизи 

На підставі 
внутрішніх та 
зовнішніх вимог, 
процес значною 
мірою 
децентралізований

Відносини із 
споживачами 

Кооперація, що базується 
на інноваційності 
(технічні інновації);може 
бути обмежена 
(організаційні інновації)

Специфікації 
проектів, контрактів 

Тісно пов'язаний з 
витратами та 
стандартами 
якості 

Відносини з 
іншими 
фірмами 

Обмежені Середньої 
інтенсивності, в 
регіоні та поза 
регіоном

Міцні зв'язки з 
фірмами регіону 

 

З вищевикладеного можна зробити висновок, що головними 
проблемами в інвестиційно-інноваційній сфері є: 

• великий дефіцит власних джерел інвестиційних ресурсів у 
підприємств, передусім прибутку; 
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• неефективна амортизаційна політика; 
• відсутність механізму довгострокового кредитування 

підприємств; 
• нерозвиненість у достатній мірі ринку капіталів; 
• відсутність пріоритетів у здійсненні державної інвестиційної 

політики. 
У цілому ж в Україні створено всі умови для виведення 

інвестиційно-інноваційних процесів на європейський рівень. Для 
цього потрібна тільки злагоджена система роботи усіх гілок влади. 
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РОЗДІЛ 34 
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Панич С.П. 

Одним із напрямків економічно розвитку України є розвиток 
інноваційної діяльності у всіх галузях економіки. Центральною ланкою 
господарства в економіці є підприємство, яке повинно стати рушійною 
силою інноваційного розвитку України. 

Сучасний розвиток провідних держав з розвинутою економікою 
здійснюється за інвестиційно-інноваційною моделлю. Україну 
визнано державою з ринковою економікою. У зв’язку з цим особливу 
велику роль відіграє економічна ефективність інвестування науково-
технічної сфери та інтелектуальної власності, яка є головним 
постачальником наукоємного ресурсу для інноваційного розвитку 
економіки сільського господарства. 

Здійснити повномасштабний перехід українських підприємств на 
інноваційний рівень розвитку в сучасних умовах неможливо через 
відсутність повноцінної пропозиції інноваційних продуктів, 
інноваційної інфраструктури, достатнього об’єму фінансових 
ресурсів. Виходом з цієї ситуації є здійснення 
сільськогосподарськими підприємствами інвестиційнно-фінансової 
діяльності, спрямованої на використання капітальних вкладень з 
метою зміни основних виробничих фондів і технологій для випуску 
продукції з покращеними властивостями. 




