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Тема 26 
ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 

ІНВЕСТИЦІЙНО-
ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 
26.1. Теоретико-методологічні основи інвестиційно-інноваційної 

діяльності 
26.2. Державне регулювання інвестиційно-інноваційної діяльності 
26.3. Методика оцінки інвестиційно-інноваційних проектів 
26.4. Оцінка фінансової спроможності суб’єктів господарювання 

до здійснення інвестиційно-інноваційної діяльності 
26.5. Методика вибору критеріїв ефективності фінансування 

інвестиційно-інноваційних проектів 
 

26.1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ 
ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 
Визначення сутності інновації як основи інвестиційно-інноваційної 

діяльності дозволило розглядати її як комплексний процес, що має 
характер широкомасштабного нововведення, яке спричинює якісні 
зміни у виробництві з метою отримання соціально-економічної 
вигоди. На відміну від усіх попередніх визначень, такий підхід до 
обґрунтування її економічної сутності є системним, оскільки 
враховує всі стадії проходження інновації: від моменту зародження 
й оформлення ідеї, через її вдосконалення та практичне втілення 
в конкретному продукті, до кардинального якісного оновлення 
виробничого процесу з реально розрахованими показниками соціально-
економічної ефективності від її впровадження. Визначення інновації 
як комплексного процесу розглядає її як сукупність наукових та 
освітніх, техніко-економічних знань, соціо-гуманітарних чинників і 
специфічних прийомів управління, які найповніше реалізуються 
підприємствами малого і середнього бізнесу, а також спеціальними 
інноваційними структурами. 

Інвестиційна діяльність − це сукупність практичних дій юридичних 
осіб, держави та громадян щодо реалізації інвестицій, спрямованих 
на забезпечення ефективного здійснення інвестиційної стратегії на 
окремих етапах розвитку економіки шляхом прискорення реалізації 
інвестиційних програм, мінімізації інвестиційних ризиків, підвищення 
фінансової стійкості та платоспроможності, що в кінцевому підсумку 
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вільні у виборі предмета договору, визначенні зобов’язань, інших 
умов господарських взаємовідносин, що не суперечать законодавству 
України. 

Статут підприємства як акт господарського законодавства нормативно 
визначає цілі і предмет діяльності окремого підприємства, відхилятися 
від яких без зміни статуту підприємству заборонено. Він визначає 
межі спеціальної правоздатності підприємства як юридичної особи. 

Підприємство має необхідне майно – основні і оборотні кошти, 
інші цінності, якими воно володіє, користується і розпоряджається 
на певному правовому титулі (на праві власності, повного господарського 
відання чи оперативного управління). Це майно юридично відмежоване, 
як правило, від майна власника підприємства і закріплене за підпри-
ємством як суб’єктом права. Основні і оборотні кошти перебувають 
на самостійному бухгалтерському балансі, гроші – на поточному 
рахунку підприємства в банку. 

Підприємство є самостійним суб’єктом права. З одного боку, 
закон визначає його компетенцію (права та обов’язки) як господа-
рюючого суб’єкта, з другого – зазначає, що підприємство є юридичною 
особою, яка не має у своєму складі інших юридичних осіб (ч. 5 ст. 62 
Господарського кодексу). Цим підприємство істотно відрізняється 
від об’єднань підприємств (господарських об’єднань), до складу яких 
входять юридичні особи. Як господарюючий суб’єкт з правами 
юридичної особи підприємство починає діяти від дня його державної 
реєстрації. 

Таким чином, підприємство – це самостійна господарська організація, 
створена і зареєстрована у встановленому законом порядку для 
здійснення господарської діяльності з метою задоволення суспільних 
потреб у товарі (продукції, роботах, послугах) і одержання прибутку, яка 
діє на підставі статуту, користується правами і виконує обов’язки щодо 
своєї діяльності, є юридичною особою, має самостійний баланс, 
поточний та інші рахунки в банках. 

До найважливіших цілей виробничого підприємства відносяться: 
1. отримання прибутку; 
2. забезпечення потреб споживачів згідно з ринковим попитом; 
3. створення робочих місць; 
4. створення можливостей для професійного зростання; 
5. своєчасна виплата заробітної плати. 
До основних функцій виробничого підприємства належать: 
1. виготовлення продукції; 
2. матеріально-технічне забезпечення; 
3. організація виробництва; 
4. управління персоналом; 
5. продаж та післяпродажний сервіс; 
6. сплата обов’язкових платежів до бюджету. 
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Тема 2 
ВИДИ ПІДПРИЄМСТВ, 

ЇХ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ 
ФОРМИ 

 
2.1. Основні цілі, функції і напрями діяльності виробничого 

підприємства 
2.2. Класифікація підприємств та характеристика їх видів 
2.3. Інтеграційні форми підприємств та організацій 
2.4. Сутність виробничої та загальної структури підприємства 
 

2.1. ОСНОВНІ ЦІЛІ І ФУНКЦІЇ І НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ 
ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА 

 
Підприємством називається самостійний уставний суб’єкт, що 

володіє правами юридичної особи та здійснює господарську діяльність. 
Воно є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний 
баланс, рахунки в установах банків, печатку із своїм найменуванням та 
ідентифікаційним кодом, не маючи у своєму складі інших 
юридичних осіб. 

Підприємство є основною організаційною ланкою національного 
господарства України. Ця організаційна ознака кваліфікує підприємство 
як організаційну форму господарської (бізнесової) організації, тобто 
організації, в якій власники засобів виробництва і робочої сили 
об’єднують свої виробничі ресурси для здійснення господарської 
діяльності. Визначення «основна ланка», з одного боку, відмежовує 
підприємство від інших організаційних форм економічної діяльності 
(типу домашніх господарств, індивідуальних промислів без створення 
підприємств, так званих тіньових структур тощо), а з іншого – від 
суб’єктів господарського права, які не належать до основної ланки: 
об’єднань підприємств, фінансових і посередницьких інститутів, 
органів управління економікою. 

Закон встановлює, що підприємство – це суб’єкт господарювання. 
Суть визначення «господарюючий суб’єкт» полягає в тому, що 
підприємство є товаровиробником, яке виробляє і реалізує свій товар з 
метою одержання прибутку. Самостійність у прийнятті господарських 
рішень є однією з основних і необхідних умов діяльності підприємства 
як товаровиробника. Юридичний аспект такого визначення полягає 
в тому, що підприємство при здійсненні своєї господарської діяльності 

Економіка підприємства 

317 
 

сприятиме забезпеченню високих темпів економічного розвитку. В 
основі інвестиційної діяльності лежать перетворення інвестицій 
(кругообіг інвестицій), що постійно повторюються за схемою: 
формування нагромаджень − вкладення ресурсів (інвестування) − 
одержання прибутку. 

Під інноваційною діяльністю слід розглядати діяльність із створення 
та доведення науково-технічних ідей, винаходів і розробок до 
практичного застосування. Завершеність розуміння інноваційної 
діяльності випливає не тільки з визначення інновації, що об’єднує 
науку, техніку, економіку, підприємництво, освіту та управління, а 
й з позицій теорії життєвих циклів і стадій їхнього розвитку, серед 
яких виокремлюють цикли створення та цикли реалізації інновацій. 

Порівнюючи різноманітні визначення щодо економічної сутності 
категорій інноваційної та інвестиційної діяльності та беручи за 
основу комплексний підхід взаємодії інновацій, які більшою мірою 
пов’язані з оновленням, із інвестиціями, які пов’язані з вкладеннями, 
інвестиційно-інноваційну діяльність розглянуто як складну динамічну 
систему, що ґрунтується на комплексі фінансово-економічних важелів 
і стимулів, яка поєднує технологічні процеси та форми організації 
виробництва на основі найновіших досягнень науки і техніки із 
формами їх багатостороннього фінансування. Основним завданням 
інвестиційно-інноваційної діяльності є пошук та ефективне вико-
ристання фінансових ресурсів для доведення наукових, технічних 
ідей і розробок до конкретної продукції та технології, що мають 
попит на ринку. 

 
26.2. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНО-

ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 

Основними компонентами щодо участі держави у формуванні 
сприятливого інноваційного середовища реалізації є: 

а) фінансування інноваційної діяльності через систему державних 
науково-технічних програм різного рівня та фінансування через 
спеціально створені фонди; 

б) формування інноваційної інфраструктури; 
в) використання непрямих методів регулювання. 
Стабільність і ефективність державної підтримки інноваційної 

активності в країні в довгостроковому періоді можна забезпечити 
лише за виконання низки умов, основними з яких є: а) забезпечення 
зростання ВВП, обсягу виробництва, прибутку та рентабельності 
його галузей; б) зміцнення самостійності підприємств щодо вирішення 
проблеми інноваційного розвитку, зростання частки їх власних коштів, 
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