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КОНЦЕПЦІЯ УПРАВЛІННЯ
ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ
ПІДПРИЄМСТВА
М. О. Адарюкова, ст. викладач, ПВНЗ « МІ МАУП»
Інвестиції є основою розвитку підприємств, окремих галузей та
економіки країни в цілому. Від уміння інвестувати залежить розквіт чи
занепад власного виробництва, можливість вирішення соціальних та
екологічних проблем, сучасний рівень і потенційний динамізм
фізичного, фінансового та людського капіталів. Без надійних основ
інвестиційної діяльності важко сподіватися на сталий розвиток
вітчизняного виробництва, науково-технічний і соціальний прогрес, а з
ними і на належне місце у світовому господарстві.
Інвестиційні
процеси,
пов’язані
з
довгостроковими
капіталовкладеннями, віддача яких очікується в майбутніх періодах,
пов’язані з вкладенням капіталу в підприємницькі проекти,
довгострокові активи підприємства, такі, як земля, будинки, споруди,
технології, виробниче обладнання.
Реалізація
інноваційно-інвестиційної
діяльності
на
підприємствах промисловості зумовлена особливостями сучасних
умов господарювання виробничо-господарських одиниць, які можна
охарактеризувати як «відновлення» багатьох виробників після
довготривалого занепаду, спричиненого світовою фінансовоекономічною кризою. Розробка та впровадження ефективних систем
управління інноваційно-інвестиційними процесами на промислових
підприємствах
створюють
передумови
для
підвищення
конкурентоспроможності
підприємства,
вдосконалення
його
виробничо-господарської діяльності, покращення фінансової та
розвитку науково-дослідної діяльності.
Нестабільна економічна ситуація справляє вплив на прийняття
управлінських рішень, які стосуються питань інвестування,
спрямованих на інтенсифікацію інноваційних процесів на
підприємствах промисловості. Постає проблема розробки ефективного
управління інвестиційно-інноваційною діяльністю в процесі
виробничо-господарської діяльності підприємств промисловості,
застосування та практична реалізація якого дасть змогу досягти
раціональності
у
використанні
обмежених
матеріальних,
інвестиційних та фінансових ресурсів і створити підґрунтя для
подальшого інноваційного розвитку підприємства.
На сьогодні актуальним є пошук шляхів вирішення проблеми
доведення до загального рівня рентабельності реальних інноваційно72
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інвестиційних проектів, за якими через неефективне управління
інноваційно-інвестиційною діяльністю на підприємстві відбувається
перевищення витрат і термінів виконання.
Мета дослідження – розгляд та аналіз науково-методичних
підходів і практичних рекомендацій щодо концепції управління
інноваційно-інвестиційною діяльністю підприємств у промисловості.
Процес управління інноваційно-інвестиційною діяльністю
входить до загальної системи управління промисловим підприємством
і реалізується завдяки використанню спеціальних функцій управління,
методів розробки, прийняття і втілення управлінських рішень, які
необхідно ухвалювати в ході регулювання різноманітних аспектів.
Для вирішення зазначеної проблеми необхідно розробити
ефективний підхід до управління інноваційно-інвестиційною
діяльністю, який, на відміну від існуючих, орієнтований на
підвищення економічної ефективності суб’єкта господарської
діяльності в умовах нестабільності зовнішнього та внутрішнього
середовища за умови обмеженості фінансових ресурсів, що дасть
змогу усунути систематичні проблеми з питань ефективності реалізації
інноваційно-інвестиційної діяльності.
Вищенаведене створює передумови розробки концепції
управління інноваційно-інвестиційною діяльністю на підприємстві як
сукупності елементів, що регулюють процес розробки та реалізації
інноваційно-інвестиційних рішень підприємства за допомогою
комплексного дослідження умов та особливостей впровадження
проектів інноваційно-інвестиційної діяльності підприємства за
тривалий період. В основу концепції покладено системний підхід до
реалізації обраних функцій управління за напрямами: аналіз
інноваційно-інвестиційної діяльності, її планування і комплексна
система контролю, яка дає змогу діагностувати організаційні проблеми
інноваційно-інвестиційної діяльності.
Таким чином, науково-методичний підхід до вибору
оптимальних управлінських рішень в інноваційно-інвестиційній
діяльності підприємства дає можливість підвищити її ефективність, а
саме: запобігти перевищенню термінів реалізації.
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