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ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВ 

СФЕРИ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ 

 

Досліджується економічна сутність поняття “інноваційно-інвестиційний 

розвиток” з позицій вітчизняних і зарубіжних вчених та пропонується 

авторське бачення визначення поняття “інноваційно-інвестиційний  

розвиток підприємств сфери водного господарства”. 

 

Исследуется экономическая суть понятия “инновационно-

инвестиционное развитие” c точки зрения отечественных и зарубежных 

ученых и предлагается авторское определение понятия  

“инновационно-инвестиционное развитие предприятий сферы водного 

хазяйства”. 

 

Economic essence of concept innovative and investment development is  

researched from positions of domestic and foreign scientists. Vision of author 

of innovative and investment development of water economy’s sphere of  

enterprises is offered.  

 

Світовий досвід економічної науки показує, що розвиток національної 
економіки будь-якої країни світу в ХХІ столітті тісно переплітається з інтеле-

ктуалізацією основних чинників виробництва. І саме інноваційно-

інвестиційний шлях розвитку є найефективнішим механізмом виведення еко-

номіки з кризового стану на новий високотехнологічний етап. 

Огляд економічної літератури показав, що для характеристики інновацій-

них та інвестиційних процесів достатньо часто вживаються наступні поняття 

“інноваційний розвиток”, “інноваційний шлях розвитку”, “інвестиційний ро-

звиток”, “інноваційно-інвестиційний розвиток”, “інвестиційно-інноваційна 

модель розвитку”. Висвітленню цих питань приділено увагу в працях таких 

фахівців як І.В. Космидайло, О.І. Амоша, В.М. Гейець, Ж.А. Говоруха,                 

О.І. Волков, Т.О. Скрипко, Т.П. Ткаченко, Р.В. Тульчинський, І.М. Підкамін-

ний, В.С. Ціпуринда, Фостолович В.А., Соловйов В.П. та інші. 
Оцінювання сучасного стану інноваційно-інвестиційного розвитку 

суб’єктів господарювання та формування практичних рекомендацій щодо йо-

го прискорення неможливе без дослідження економічного змісту цього по-

няття. 
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Проте, незважаючи на всю цінність існуючих проведених досліджень за 

вищезазначеними питаннями, на сьогоднішній день поняття “інноваційно-

інвестиційний розвиток” ще не конкретизовано.  

Метою нашого дослідження є з’ясування економічної сутності поняття 

“інноваційно-інвестиційний розвиток” вцілому та дефініції “інноваційно-

інвестиційний розвиток підприємств сфери водного господарства” зокрема. 

Оскільки до цих пір ще чітко не сформоване поняття інноваційно-

інвестиційного розвитку, нами досліджувалися такі поняття як “розвиток”, 

“інновація”, “інвестиція”. 

Не дивлячись на те, що проблеми розвитку досліджувались видатними 

вченими на різних етапах еволюції суспільства впродовж декількох століть і 
не є новими, категорія “розвиток” останнім часом знову набуває актуальнос-

ті. Дослідженням проблем розвитку підприємств займалися такі вчені, як 

Мельник Л.Г., Раєвнева О.В., Касьян В.І., Пушкарь О.І.,  
Козлова О.В., Аптер М. Однак в економічній літературі також немає єдності 
думок з даного питання. 

У роботі Мельника Л.Г. зазначається, що розвиток є результатом синерге-

тичного ефекту проявів трьох властивостей: безповоротності, спрямованості і 
закономірності [1, С. 151]. Раєвневою О.В. визначені взаємозв'язки між цими 

властивостями. Так, під розвитком розуміється необоротний, направлений, 

закономірний унікальний процес змін відкритої системи у просторі та часі. 
При цьому унікальність процесу розвитку є результатом синергетичного ефе-

кту від взаємозв'язаного прояву трьох перерахованих особливостей: безпово-

ротності, спрямованості і закономірності [2, С. 127].  

Аналіз економічної літератури продемонстрував, що найбільш пошире-

ною стосовно категорії “розвиток підприємства” є економічна думка, яка по-

лягає в тому, що розвиток підприємства – це направлена, закономірна та без-

поворотна зміна стану підприємства з метою економічного та соціального 

зростання. 

Світова фінансово-економічна криза не дає альтернативи щодо вибору 

пріоритетних напрямків стратегічного розвитку як економіки, так і окремих 

галузей та суб’єктів господарювання. Варто зазначити, що для успішного по-

долання негативних кризових явищ мова повинна йти про інноваційно-

інвестиційний тип розвитку. А оптимізація управління таким розвитком пот-

ребує, насамперед, уточнення понять “інновація” і “інвестиція”. Тому нами 

представлено ретроспективне й сучасне визначення сутності цих економіч-

них категорій.  

Вперше термін “інновація” ввів у науковий обіг австрійський (пізніше 

американський) учений Йозеф Алоіз Шумпетер у першому десятилітті ХХ ст. 

у своїй роботі “Теорія економічного розвитку” (1911 р.). Під інновацією він 

мав на увазі зміну з метою впровадження і використання нового вигляду 
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споживчих товарів, нових виробничих, транспортних засобів, ринків і форм 

організації у промисловості.  
На сьогодні в економічній літературі міститься безліч визначень терміну 

“інновація”.  

Так, Б. Твисс вважав, що нововведення – це пропозиція на ринку чогось 

нового, за що споживач готовий платити. Винахід стає нововведенням, якщо 

здобуває успіх на ринку [3, С. 55]. На думку Ф. Ніксона, інновація – це суку-

пність технічних, виробничих і комерційних заходів, що призводять до появи 

на ринку новітніх промислових процесів та обладнання [4, С. 35]. За Фатхут-

діновим Р.А., інновація – це кінцевий результат упровадження “новизни” з 

метою зміни об'єкта управління і отримання економічного, соціального, нау-

ково-технічного, екологічного або іншого виду ефекту [5, С. 80]. Відомий 

угорський учений Б. Санто зазначав, що інновація – це такий суспільний тех-

ніко-економічний процес, який через практичне використання ідей і винахо-

дів приводить до створення кращих за своїми властивостями виробів та тех-

нологій; і якщо інновація орієнтована на економічну корисність, прибуток, то 

поява її на ринку може принести додатковий дохід [6, С. 60].  

Однак інновація, як правильно доводить Ю. Бажал, — це не просто ново-

введення, а нова виробнича функція. Це зміна технології виробництва, яка 

має історичне значення і є необхідною. Інновація становить стрибок від ста-

рої виробничої функції до нової, але не кожне нововведення, нове виробниц-

тво є інновацією [7, С. 130].  

На нашу думку, під інновацією слід розуміти нові продукти або послуги, 

технології їх виробництва, новизну в організаційній, фінансовій, науково-

дослідницькій та інших сферах, будь-яке вдосконалення, яке забезпечує 

отримання прибутку (економію витрат) або створює умови для цього.  

Оскільки інноваційна діяльність неможлива без інвестицій, окремої уваги 

заслуговує понятійний апарат терміну “інвестиції”.  

Поняття “інвестиції” є одним із найбільш уживаних термінів в економіч-

ній літературі. Огляд періодичних видань свідчить про винятковий інтерес 

дослідників до цієї ключової економічної категорії. Але аналіз публікацій пе-

реконливо свідчить про те, що економічна наука на сьогодні не виробила уні-
версального визначення категорії “інвестиції”. Поняття “інвестиції” є віднос-

но новим в українській економічній літературі, воно замінило поширене в 

попередній радянський період поняття “капітальні вкладення”, але не тотож-

не останньому.  

У класичній політичній економії інвестиції (від лат. “invest” –  вкладати) 

пов’язуються з накопиченням капіталу. Економісти-класики визначали капі-
тал як “накопичений запас продуктів праці”, тобто як сукупність засобів ви-

робництва.  

Однією з найголовніших складових теорії Дж. Кейнса були інвестиції. 
Дж. Кейнс сформулював правило, яке полягало в тому, що “в будь-якому но-

вому прирості сукупних доходів частка заощаджень зростає випереджальни-
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ми темпами стосовно частки, яка споживається, а отже, забезпечується осно-

ва майбутніх інвестицій” [8, С. 116]. 

За визначенням І.О. Бланка, інвестиції — це вкладення капіталу у всіх йо-

го формах у різні об’єкти (інструменти) його господарської діяльності з ме-

тою одержання прибутку, а також досягнення іншого економічного чи позае-

кономічного ефекту, здійснення якого базується на ринкових принципах і 
пов’язане з факторами часу, ризику і ліквідності [9, С. 265].  

У монографії “Інвестиції”, підготовленій нобелевським лауреатом з еко-

номіки У. Шарпом разом з іншими американськими вченими, зазначається: “ 

термін “інвестувати” означає розлучитися з грішми сьогодні з тим, щоб 

отримати їх більшу суму в майбутньому” [10, С. 354]. 

Ми вважаємо, що на сучасному етапі розвитку економіки найбільш вда-

лим є тлумачення поняття “інвестиції”, наведене Ковальовим В.В. На його 

думку, інвестиції – це цілеспрямований вклад на визначений термін капіталу 

в усіх його формах у різноманітні об'єкти (інструменти) для досягнення інди-

відуальних цілей інвесторів [11, С. 24]. 

Інноваційну діяльність можна розглядати як одну з форм інвестиційної ді-
яльності, що здійснюється з метою впровадження досягнень науково-

технічного прогресу у виробництво та соціальну сферу. З іншого боку, інвес-

тиції – державні, приватні іноземні чи спільні – створюють матеріальну осно-

ву для інновацій. Таким чином з економічної точки зору інноваційна та інве-

стиційна діяльність нерозривно взаємопов’язані між собою.  

Вочевидь, що без інвестицій в інноваційну діяльність прогрес суспільства 

неможливий, оскільки саме вона забезпечує технічний і науковий прогрес 

людства. 

Гончарова М.Л. вважає, що інвестиції та інновації слід розглядати не 

окремо, а в комплексі, що призводить до необхідності побудови інновацій-

но-інвестиційної моделі, яка поєднує інвестиційні та інноваційні принци-

пи, методи та механізми реалізації, критерії прийняття інноваційно-

інвестиційних рішень [13, С. 68].  

Отже, ми підійшли до розгляду поняття інноваційно-інвестиційного ро-

звитку. Слід зазначити, що при цьому більшість вживають авторів тер-

міни “інноваційний розвиток”, “інноваційний тип розвитку”, “іннова-

ційна модель розвитку” тощо. 

Так, Скрипко Т.О. використовує термін “інноваційний розвиток” і визна-

чає його як процес структурного вдосконалення національної економіки, 

який досягається переважно завдяки практичному використанню нових знань 

[14].  

Ткаченко Т.П. і Тульчинський Р.В. зазначають, що інноваційний тип роз-

витку характеризується перенесенням акценту на використання принципово 

нових прогресивних технологій, переходом до випуску високотехнологічної 
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продукції, прогресивними організаційними та управлінськими рішеннями в 

інноваційній діяльності [15, С. 225].  

Варто відмітити позицію В.А. Фостоловича, яка надзвичайно актуальна 

для підприємств водного господарства. Він зазначає, що “інноваційно-

інвестиційний розвиток економіки потребує системно-екологічного обґрун-

тування, тобто врахування вимог екологічного менеджменту [16]. 

На думку Сапун Л.В. інноваційній моделі притаманні пріоритетність роз-

витку освіти і науки, науково-дослідних робіт і конструкторських розробок 

[17, С. 212].  

Більшість із сформульованих тверджень стосовно інновацій, інвестицій, 

інноваційного розвитку допоможуть перейти до визначення категорії “інно-

ваційно-інвестиційний розвиток”. Слід відмітити, що багато дослідників ото-

тожнюють поняття інноваційно-інвестиційного розвитку й інноваційного ро-

звитку. 

Ми вважаємо, що поняття “інноваційно-інвестиційний розвиток” дещо 

ширше, ніж “інноваційний розвиток”, оскільки відображає взаємозв’язок ін-

новаційного розвитку та інвестиційної активності. Про такий глибинний вза-

ємозв’язок висловлюють думку російські науковці Ю.В. Яковець і 
Б.Н. Кузик, які зазначають, що “інвестиції – необхідна умова здійснення ін-

новацій, їх живе тіло. В той же час інновації – це душа інвестицій, без інно-

вацій капітальні вкладення можуть виявитися неефективними чи навіть шкі-
дливими, продовжуючи життя неконкурентоспроможним товарам” [18,  

С. 375].  

Крім того, важливо розрізняти поняття “інноваційно-інвестиційний тип 

розвитку” та “інноваційно-інвестиційний розвиток” як такий. В першому ви-

падку йдеться про спосіб економічного зростання, заснований на постійних і 
систематичних нововведеннях, спрямованих на суттєве поліпшення усіх ас-

пектів діяльності господарської системи, періодичному “перегрупуванні” 

сил, обумовленому логікою НТП, цілями і завданнями розвитку системи, 

можливістю використання певних ресурсних чинників для створення іннова-

ційних товарів і формування конкурентних переваг.  

Під інноваційно-інвестиційним розвитком слід розуміти процес господа-

рювання, що спирається на безупинний пошук і використання нових способів 

і сфер реалізації потенціалу підприємства в змінних умовах зовнішнього се-

редовища у рамках обраної місії та прийнятої мотивації діяльності, який 

пов’язаний із модифікацією існуючих і формуванням нових ринків збуту. 

Необхідно зазначити, що зазвичай вчені аналізують інноваційний процес 

або на загальнодержавному рівні, або на макрорівні, в той час як недостатньо 

дослідженими залишаються питання інноваційно-інвестиційного розвитку на 

галузевому рівні, зокрема у галузі водного господарства. 

Загальновідомо, що розвиток усіх галузей національної економіки Украї-
ни залежить від стану, характеру використання і ступеню відтворення водних 

ресурсів, які на сучасному етапі життєдіяльності людства характеризуються 
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негативними тенденціями. Основними причинами тимчасового занепаду дія-

льності водогосподарської сфери є: зниження рівня нормального водозабез-

печення населення та потреби у водних ресурсах галузей народного госпо-

дарства, що ускладнюється не тільки дефіцитом води, а й погіршенням її яко-

сті; наявність дефіциту фінансового забезпечення водогосподарських заходів; 

швидкі темпи морального зносу і фізичного старіння обладнання у водогос-

подарських системах; недостатній рівень розвитку системи екологічного ви-

ховання і освіти та рівень інформування населення щодо проблем водного 

господарства й взагалі надмірне втручання людини у сферу природи тощо.  

Розвиток водогосподарського комплексу є дуже складним, оскільки зале-

жить від техногенних, природно-біологічних та екологічних чинників. Наці-
ональний ВКГ характеризується високою ресурсомісткістю та природозале-

жністю, техніко-технологічною відсталістю. В сучасних умовах перехід на 

модель сталого розвитку підприємства сфери водного господарства може бу-

ти реалізованим лише за допомогою прискорення темпів екологічно спрямо-

ваного наукового, технічного, технологічного прогресу й широмасштабного 

застосування екологічних інновацій. 

Підприємства сфери водного господарства, як найбільшого комплексу 

країни, який забезпечує продовольчу безпеку, повинні якнайшвидше перейти 

на інноваційно-інвестиційну модель розвитку, оскільки це зумовлено поси-

ленням конкурентної боротьби на ринку сільськогосподарської продукції та 

інтеграцією України в міжнародний економічний простір.  

Варто зауважити, що інноваційно-інвестиційний розвиток підприємств 

сфери водного господарства в контексті концепції сталого розвитку має свої 
особливості, а саме яскраво виражене екологічне спрямування. 

Під інвестиційно-інноваційним розвитком підприємств сфери водного го-

сподарства мається на увазі процес господарювання, пов`язаний з капіталь-

ними вкладеннями в нововведення, що спрямовані на суттєве поліпшення 

усіх аспектів діяльності господарської системи вцілому та аспектів водоохо-

ронного та ресурсозберігаючого спрямування зокрема. Кінцевою метою та-

кого розвитку є економічне зростання, соціальне благополуччя та екологічна 

безпека. При цьому екологічні цілі, імперативи та пріоритети мають бути за-

програмовані таким чином, щоб інноваційно-інвестиційний розвиток стиму-

лював переведення водогосподарського комплексу на модель сталого й еко-

логобезпечного функціонування.  

Інноваційно-інвестиційний розвиток підприємств сфери водного госпо-

дарства повинен бути спрямованим насамперед на здійснення комплексу ро-

біт щодо захисту водних ресурсів від забруднення; мінімізацію негативних 

впливів бізнес-процесів на стан водних ресурсів; заміну екологічно несприя-

тливих виробів і послуг екологічно більш досконалими чи такими, що спри-

яють зниженню водо- та енергоємності систем; запровадження маловідход-
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них та безвідходних технологій; використання ресурсозберігаючих та енер-

гоощадних технологій; здійснення технологічної модернізації фізично та мо-

рально застарілих основних фондів; розробку та впровадження заходів щодо 

зменшення скидів забруднюючих речовин у об’єкти водного фонду; вироб-

ництво екологічно чистої продукції на основі екологобезпечної технології та 

встановлення конкурентоспроможної ціни на неї; сертифікацію екологічно 

чистої продукції; впровадження заходів з підвищення рівня екологічної свідомості 
населення. 

Управління інноваційно-інвестиційним розвитком підприємств сфери во-

дного господарства слід здійснювати базуючись на таких принципах: цілесп-

рямованості, визначеності, комплексності, систематичності, оперативності, 
послідовності, регулярності, адаптивності та динамічності. 

Основними стримуючими факторами інноваційно-інвестиційного розвит-

ку підприємств сфери водного господарства є: недостатній рівень державного 

фінансування; обмеженість власних коштів підприємств; низька інвестиційна 

активність вітчизняних та зарубіжних інвесторів; відсутність дієвих стимулів 

із спрямування фінансово-кредитної системи на підтримку інноваційного ро-

звитку економіки; низький рівень фінансування інноваційної діяльності, що 

об’єктивно призводить до відсутності суттєвої економічної віддачі; невідпо-

відність галузевої структури виробництва сучасним світовим орієнтирам роз-

витку економіки; зростання енерго- та ресурсомісткості одиниці ВВП; низь-

кий рівень результативності вітчизняного сектору наукових досліджень і роз-

робок та патентної активності державного сектору досліджень і розробок; ві-
дсутність дієвих економічних стимулів для розвитку малих та середніх підп-

риємств; недостатній вплив освітніх програм на впровадження інновацій на 

всіх рівнях суспільної та освітньої діяльності тощо.  

Тому активізація інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств по-

винна бути пов’язана, по-перше, з оновленням основних виробничих фондів, 

які мають стати головним джерелом збільшення обсягів виробництва та 

створення умов для виготовлення вітчизняної продукції на рівні кращих сві-
тових зразків. По-друге, розвиток інноваційної діяльності має бути органічно 

пов’язаним з ресурсозбереженням. По-третє, виходячи з сучасних умов, інно-

ваційний розвиток, повинен мати соціальну спрямованість, де саме людина, 

якість та безпека її життя мають бути пріоритетами розвитку суб’єктів госпо-

дарювання. Таким чином, головною метою інноваційно-інвестиційного роз-

витку підприємств водогосподарської галузі є постійне зростання добробуту 

громадян, покращення екологічної ситуації та здоров’я людей на базі систем-

ного застосування інновацій і підвищення соціального забезпечення. 

Без сумніву, перспективи майбутнього динамічного розвитку галузей на-

ціональної економіки та успішність подолання фінансових кризових явищ 

лежать у площині удосконалення інноваційно-інвестиційної діяльності, 
спрямування інноваційної активності підприємств на створення та виробниц-
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тво продукції з високою доданою вартістю як чинника її конкурентоспромо-

жності на світовому ринку товарів та послуг. 

Прискорення інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств України 

допоможе гармонізувати відносини учасників інноваційної та інвестиційної 
діяльності та враховувати прагматичні інтереси на всьому ланцюгу “держава 

– наука – бізнес – виробництво – споживач”.  

 
1. Мельник Л. Г. Фундаментальные основы развития / Л. Г. Мельник. – Сумы : ИТД 

“Университетская книга”, 2003. – 288 с. 2. Раєвнева О.В. Управління розвитком підп-

риємства: методологія, механізми, моделі : монографія / О.В. Раєвнева. – Х. : ВД 

“ІНЖЕК”, 2006. – 496 с. 3. Твисс Б. Управление научно-техническими нововведения-

ми / Б. Твисс.– М. : Экономика, 1989. – 217 с. 4. Никсон Ф. Инновационный менедж-

мент / Ф. Никсон. – М. : Экономика, 1997. – 240 с. 5. Фатхутдинов Р. А. Инновацион-

ный менеджмент : учебник / Р. А. Фатхутдинов. – 4-е изд. – СПб.: Питер, 2004. –               

400 с. 6. Санто Б. Инновация как средство экономического развития : пер.с венг./           

Б. Санто.  – М. : Знания,1990. – 255 с. 7. Санто Б. Економічна теорія технологічних 

змін : навчальний посібник / Б. Санто. – К. : Заповіт, 1996. – 240 с. 8. Кейнс Дж. Об-

щая теория занятости, процента и денег / Дж. Кейнс. – М. : Прогрес, 1978.  – 498 с.                

9. Бланк И. А. Основы финансового менеджмента / И. А. Бланк. – 2-е изд., перераб. и 

доп. – К. : Ника-центр, Эльга, 2004. – Т. 2. – 624 с. 10. Шарп У. Ф. Инвестиции / Уиль-

ям Ф. Шарп, Гордон Дж. Александер, Джеффри В. Бейли  – М. : Инфра–М, 2003. – 

1028 с. 11. Ковалев В. В. Методы оценки инвестиционных проектов / В. В. Ковалев. – 

М. : Финансы и статистика, 1998. –144 с. 12. Кожушко Л. Ф. Екологічний менеджмент 

: підручник / Л. Ф. Кожушко, П. М. Скрипчук. – К. : ВЦ “Акакдемія”, 2007 – 432 с.  

13. Гончарова М. Л. Інноваційно-інвестиційна модель розвитку підприємств цукробу-

рякового під комплексу / М. Л. Гончарова // Вісник Сумського національного аграр-

ного університету: науково-методичний журнал. – 2008. – Випуск 8/2 (32).– С. 66-72. 

14. Скрипко Т.О. Інноваційний менеджмент [Електронний ресурс] / Т.О. Скрипко. – 

Режим доступу:  http://pidruchniki.ws  15. Ткаченко Т. П.  Розвиток інноваційного під-

приємництва в Україні / Т. П. Ткаченко, Р. В. Тульчинський //Економічний вісник 

НТУУ “КПІ”. – 2010. –  № 7. – С. 223-229. 16. Фостолович В. А. Екологічні інновації - 
джерело ефективного управління підприємством [Електронний ресурс] / В. А. Фосто-

лович. – Режим доступу: //www.nbuv.gov.ua 17. Сапун Л. В. Проблеми формування 

інноваційної моделі розвитку економіки України / Л. В. Сапун // Механізм регулю-

вання економіки. – 2008. – № 1. – С. 212-218. 18. Россия – 2050: стратегия инноваци-

онного прорыва / Б. Н. Кузык, Ю. В. Яковец. – М. : ЗАО “Издательство “Экономика”, 

2004. – 632 с. 

 

 

 

 
Рецензент: к.е.н., доцент Іванченко А. М. (НУВГП) 

 

 


