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На сучасному етапі розвитку світової економічної системи го-
ловна роль інвестицій та інвестиційної діяльності в життєвому
циклі підприємств і країн у цілому не викликає сумнівів. Достатній
кількісний і високий якісний склад інвестиційних ресурсів — це
основа для тривалого, ефективного функціонування системи, чи
іншими словами, додаткового джерела суспільної користі (осно-
вне завдання будь-якого суб’єкта економічних відносин чи еко-
номічної системи приносити додаткову суспільну корисність).
Проте відкритим залишається питання об’єкта інвестицій. Уза-
гальнюючим поняттям вибору об’єкта — є інвестиційна приваб-
ливість.

Велика кількість вітчизняних та іноземних науковців вивчали
питання інвестування та інвестиційної діяльності: О. Амоша,
Г. Г. Бірман, І. Бланк, В. Бочаров, Ю. Брігхем, В. Геєць, О. Кою-
да, В.Коюда,Л. Лігоненко, Г. Марковиць, О.Носова, А.Пересада,
Н. Трясціна, Л. Чорна, У. Шарп, О. Ястремська, С. С. Донцов,
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І. О. Бланк, О. А. Андраш, Д. В. Коробков, А. П. Гайдуцький,
В. В. Бочаров.

В економічній науці немає єдиного підходу до визначення суті
поняття «інвестиційна привабливість підприємства». Найцікаві-
ша думка вітчизняних науковців (Л. О. Чорна) — розглядати ін-
вестиційну привабливість підприємства «як взаємозв’язок двох
характеристик: з боку економічного змісту(інвестиції) і з боку
психологічної форми (привабливість)» [4].

У науковій літературі існують різні підходи до класифікації
[1], проте на думку автора найчіткішою і найзрозумілішою є кла-
сифікація за рівнем впливу. Усі фактори формування інвестицій-
ної привабливості доцільно розділяти за рівнем впливу на макро-,
мезо-, мікрофактори.

До факторів макрорівня відносять загальну стратегію та полі-
тику держави з кожного питання; рівень росту ВВП та інших по-
казників діяльності (сальдо торговельного балансу, рівень опода-
ткування); захист прав інвесторів, інтелектуальних прав, прав
людини та прав працівників; рівень освіченості та інші. До фак-
торів мезорівня відносять схожі показники як і в макрорівні,
тільки визначені для певного регіону. Унікальними факторами
для цього рівня є характеристика місцевих ринків, ресурсна база
регіону, наявність особливих умов ведення бізнесу (ВЕЗ), ступінь
автономії регіону. Найважливішим є мікрорівень, тобто рівень
підприємства, до я кого відносять, перш за все, аналіз власників
підприємства, характеристики ліквідності та платоспроможності,
кадрові ресурси, соціально-психологічний клімат на підприємст-
ві, форму та стиль керівництва, наявність новітніх розробок
(R&D), відсоток реінвестування у інновації.

При визначенні інвестиційної привабливості підприємства
будь-яким методом необхідно враховувати фактори кожного рів-
ня. Проте для з аналізу сучасної практики вибору об’єктів для ін-
вестування стає очевидно прямий зв’язок між рівнем інновацій-
ності підприємства та рівнем інвестиційної привабливості.

Загалом інвестиції в інновації призводять до зменшення собі-
вартості продукції, здешевлення основного капіталу, підвищення
якісних характеристик і відповідності сучасним вимогам. Окрім
того, інновації суттєво впливають на дію закону спадної віддачі
виробничих факторів (проте не нівелюють їх), і тимчасово (до
часу появи новішої та ефективнішої розробки) вирішують питан-
ня обмеженості ресурсів. За Марксом, «накопления с целью про-
мышленного инвестирования применяются как результат конку-
рентной гонки за преимуществами, которые дают возможность



59

внедрения самой новой техники в устаревающее производство,
чтобы обеспечивать наибольшую прибыль (сверхприбыль)», що є
основоположним фактором інвестиційної привабливості.

Вкладення коштів у різні інноваційні сфери виробництва ство-
рюють різний вплив на інвестиційну привабливість. Прикладом
може бути сфера теплозбереження, енергозбереження та екології.

Згідно з цим визначенням, до екологічних інновацій можна
віднести [2]:

 розробку, створення та впровадження нових технологічних
процесів та технологічних циклів розробки;

 розробку та застосування ресурсозберігаючої техніки, ма-
ловідходних технологій;

 освоєння нових територій, а також розширення діючих з
урахуванням екологічної безпеки населення і виробництва;

 впровадження нових організаційних форм, включаючи удо-
сконалення організаційно-територіальної структури потенційно
небезпечних виробництв з метою зниження їх екологічної небез-
пеки;

Існує певна залежність: екологічні інвестиції — зменшення
екологічних платежів — збільшення прибутку — окупність інве-
стицій — підвищення інвестиційної привабливості [3].

Дана залежність характерна не тільки для екологічних іннова-
цій, а і для інвестицій у всі інноваційні сфери. Також головною
рисою залежності є спіральний характер, тобто збільшення інвес-
тиційної привабливості призводить до можливості отримання бі-
льшого обсягу інвестицій, що призводить до нового підвищення
інвестиційної привабливості, проте на якісно вищому рівні, який
характеризується власним рівнем конкуренції.

Для кращої ілюстрації важливості інновацій у формуванні та
підвищенні інвестиційної привабливості підприємств скористає-
мося досвідом Франції. За інформацією Агенції з інвестицій та
інновацій (Франція) [5] R&D відіграє вирішальну роль у ство-
ренні інвестиційних стратегій підприємств. 29 % усіх інвестиції
приходяться на розробку винаходів та їх впровадження. Для по-
рівняння, в США даний показник складає 14 %, у Фінляндії —
15 %. Також за проведеним дослідженням TNS Sofres-AFII 4 ос-
новних факторів інвестиційної привабливості є:

• близькість до ринків збуту та наявність контрагентів (77 %);
• якісний та кількісний склад працівників (76 %);
• можливість кооперації з університетами та іншими навчаль-

ними закладами ( 73 %);
• рівень державної допомоги при R&D (68 %).
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Анотація. Визначено вплив рі-
зних суб’єктів науспішність
розробки та впровадження у
практику підприємств управ-
лінських інновацій. Встановле-
но передумови і форми успіш-
ної взаємодії внутрішніх і

Summary. Influence of different
subjects on success of develop-
ment and implementation of
management innovation in the
companies is determined. Pre-
conditions and forms of suc-
cessful interaction of internal




