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ВСТУП
Розвиток вітчизняної економіки, підвищення конкурентоспроможності українських підприємств з метою подолання відставання
від економічно розвинутих країн та інтеграції у світове співтовариство неможливий без здійснення інвестицій, у першу чергу в
інноваційну сферу. Це дасть можливість, передусім, підвищити
конкурентоспроможність вітчизняної економіки, гарантувати їй
економічну безпеку та гідне місце в Європейському Союзі.
Прискорення розвитку високотехнологічних виробництв, спроможних виробляти наукомістку продукцію, формування їх експортного
потенціалу, підвищення технологічного рівня підприємств, завдяки
прогресивним вітчизняним і світовим науково-технічним досягненням є обов’язковими умовами для реалізації інноваційної
стратегії економічного зростання.
Підвищення конкурентоспроможності продукції промислового
виробництва базується на знаннях, використанні науково-технічного та людського потенціалів. Забезпечення реального впливу
науки на економічне зростання є необхідною передумовою збільшення частки валового внутрішнього продукту, що інвестується
у дослідження та науково-технічний розвиток промислових
підприємств.
Основною метою проведення підприємствами наукових
досліджень і розробок нової продукції є диверсифікація виробництва, модернізація, створення високих технологій. Зокрема, в
умовах жорсткої конкуренції інновації, нові ідеї і продукти,
прогресивні технології й організаційні рішення стають вирішальним чинником успіху підприємницької діяльності, забезпечують
виживаність і фінансову стабільність українських підприємств.
Науково-технічна, технологічна та інноваційна потужність
економіки залежить не тільки від наявності працюючих систем
правового забезпечення та систем оподаткування інноваційної
діяльності, але і від здатності впроваджувати технології, що
вироблені в інших країнах, та поширювати власні на міжнародному рівні.
Через незадовільний науково-технічний рівень, низьку якість
та великі витрати на виробництво національна продукція втрачає
конкурентоспроможність не тільки на зовнішньому, але й на
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внутрішньому ринку. Однією з головних причин такого становища
є недостатня увага відповідних державних установ до питань
розробки обґрунтованої концепції інноваційного розвитку вітчизняної промисловості, а головне – до впровадження такої концепції в
практику роботи промислових підприємств.
Ключова роль інновацій на мікро- та макрорівнях, яка підтверджується успішним зарубіжним досвідом на основі широкомасштабного впровадження інновацій, зумовила необхідність
вибору Україною інноваційного напряму розвитку та формування
обґрунтованої інноваційної політики. Ситуація, яка склалася у
нашій країні, характеризується тим, що за наявності значної наукової та технологічної бази спостерігається зниження інноваційної
активності в зв’язку з недостатністю у підприємств власних
інвестиційних ресурсів, незначними державною підтримкою й
бюджетним фінансуванням, високими кредитними ставками, низьким платоспроможним попитом на нову продукцію та технології,
високим рівнем ризиків в інноваційній сфері. Розвиток наукомістких виробництв неможливий без серйозної державної
підтримки. Залучення інвестицій на розвиток наукових досліджень
потребує розробки удосконалених методів оцінки їх ефективності.
Перехід від директивно-планового управління економікою до
ринкового не знижує актуальності поставленої проблеми, а,
навпаки, посилює її і вимагає прискореного створення обґрунтованих рекомендацій, в основу яких мають бути покладені рушійні
фактори ринкової економіки. Окрім того, для налагодження
Україною стійких зовнішньоекономічних зв’язків та забезпечення
раціонального рівня відкритості економіки істотне значення має
оцінка ефективності інвестиційно-інноваційних проектів, запропонованих у рамках структурної перебудови економіки за участю
іноземних інвесторів.
В останні роки проблематиці інноваційно-інвестиційної
діяльності промислових підприємств приділяється велика увага як
зарубіжними, так і вітчизняними авторами, теоретиками та
практиками: В. Амітаном, О. Амошею, І. Ансоффом, Ю. Бажалом,
Є. Бельтюковим, Є. Бойком, Е. Брукінгом, Л. Водачеком, А. Гальчинським, В. Гейцем, А. Гриньовим, Б. Данилишиним, Г. Добровим,
П. Друкером, В. Зарубою, Ю. Івановим, С. Ілляшенком, В. Кінгом,
Д. Клілландом, А. Козаченком, А. Кредісовим, В. Кредісовим,
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Є. Крикавським, М. Крупкою, О. Лапко, І. Лукіновим, Л. Нейковою,
П. Орловим, М. Портером, Р. Ричардом, Б. Санто, М. Туган-Барановським, Р. Уотерманом, Д. Черваньовим, М. Чумаченком, Н. Чухрай, Й. Шумпетером, А. Яковлєвим та іншими. Проте, незважаючи
на численні наукові розробки, проблема залучення іноземних інвестицій для реалізації інноваційних проектів, зростання інноваційного
потенціалу країни й надалі залишається актуальною для подальших
досліджень.
Монографію підготовлено науковцями Харківського національного автомобільно-дорожнього університету (м. Харків,
Україна) д.е.н. Гриньовим А.В. та к.е.н. Шершенюк О.М. у співробітництві з майстром інжинірингу і проектного менеджменту
Факультету Бізнесу Університету Вікторії (м. Вікторія, Канада).
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