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АНОТАЦІЯ 

 

Доуртмес П. О. Теоретико-методичне забезпечення оцінювання 

інвестиційно-інноваційної діяльності промислового підприємства. – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за 

спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами 

економічної діяльності)» (08 – Економічні науки). – Національний технічний 

університет «Харківський політехнічний інститут», Харків, 2018. 

У дисертації здійснено комплексне дослідження теоретико-методичного 

забезпечення оцінювання інвестиційно-інноваційної діяльності промислових 

підприємств, на основі отриманих результатів здійснено його удосконалення та 

розвиток, що відповідає меті дисертаційної роботи, яка полягає в удосконаленні й 

подальшому розвитку теоретичних положень, методичних підходів та науково-

практичних рекомендацій з оцінювання інвестиційно-інноваційної діяльності 

промислових підприємств.  

Досягнення мети підтверджується вирішенням поставлених завдань щодо: 

узагальнення економічної сутності і визначенні сучасного розуміння понять 

інвестицій, інновацій, інвестиційної та інноваційної діяльності підприємства, які 

становлять основу понятійно-термінологічного апарату інвестиційно-

інноваційної діяльності; визначення змістовності існуючих методичних підходів 

оцінювання інвестиційно-інноваційної діяльності промислового підприємства; 

обґрунтування основних концептуальних положень оцінювання інвестиційно-

інноваційної діяльності підприємства; виявлення основних тенденцій та 

особливостей перебігу інвестиційної й інноваційної діяльності у зовнішньому та 

внутрішньому середовищі промислових підприємств; обґрунтуванні й 

розробленні методичних підходів оцінювання інвестиційної та інноваційної 

діяльності промислових підприємств; обґрунтуванні доцільності оцінювання 

інвестиційно-інноваційної діяльності підприємства за узагальненим інтегральним 

показником та розподілу його кількісних значень на якісні рівні; розроблення 
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методичного забезпечення формування цільової комплексної програми розвитку 

інвестиційно-інноваційної діяльності промислового підприємства на основі 

покращення її результатів. 

Для вирішення поставлених завдань використано такі загальнонаукові та 

спеціальні методи: абстрактно-логічний та структурно-логічний аналіз – для 

проведення теоретичних узагальнень та уточнення визначення понять 

«інвестиції», «інновації», «інвестиційна діяльність», «інноваційна діяльність», 

обґрунтування концептуальних положень оцінювання інвестиційно-інноваційної 

діяльності підприємства; метод статистичного аналізу, SWOT-аналізу – для 

аналізу, виявлення основних тенденцій та стану інвестиційної й інноваційної 

діяльності у зовнішньому та внутрішньому середовищі промислових 

підприємств; методи багатовимірного факторного аналізу та кластерного аналізу 

– для розроблення методичних підходів оцінювання інвестиційної й інноваційної 

діяльності у їх взаємозв’язку щодо промислових підприємств; нейронних мереж – 

для прогнозування кількісних значень узагальнюючого інтегрального показника 

інвестиційно-інноваційної діяльності промислових підприємств; експертного 

опитування – для визначення коефіцієнтів значущості інтегральних показників 

інвестиційної та інноваційної діяльності для розрахунку узагальнюючого 

інтегрального показника інвестиційно-інноваційної діяльності; програмно-

цільового управління – для розроблення методичного забезпечення з формування 

цільової комплексної програми розвитку інвестиційно-інноваційної діяльності; 

графічний метод – для унаочнення результатів дослідження. 

Основні положення наукової новизни дисертації полягають у такому. 

Вперше запропоновано оцінювати інвестиційно-інноваційну діяльність 

підприємства за узагальнюючим інтегральним показником, розрахованим за 

інтегральними показниками кожної з урахуванням їх значущості для 

функціонування, зростання та розвитку підприємства й розподілом його 

кількісних значень методом нечітких множин за функціями приналежності на три 

якісні рівні: «низький», «середній», «високий». 
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Удосконалено понятійно-термінологічний апарат інвестиційно-

інноваційної діяльності щодо уточнення визначення понять: «інвестиції», 

перевагою якого є комплексність і необмеженість природи та предмету 

інвестування, забезпеченість підтримки інновацій та безпосереднього зв’язку з їх 

реалізацією; «інвестиційна діяльність» та «інноваційна діяльність», відмінністю 

яких є врахування взаємозалежності та спільної спрямованості на забезпечення 

розвитку підприємства з урахуванням їх перебігу у зовнішньому та внутрішньому 

середовищі.  

Дістали подальшого розвитку основні концептуальні положення 

оцінювання інвестиційно-інноваційної діяльності підприємства, особливість яких 

полягає в урахуванні: нелінійності її перебігу; ґрунтуванні на даних офіційної 

статистичної звітності підприємства, що забезпечує достовірність й об’єктивність 

оцінювання; врахуванні як явних, так і латентних тенденцій перебігу; 

використанні узагальнюючого інтегрального показника, який дозволяє 

враховувати ситуативність і варіабельності цілей інвестиційно-інноваційної 

діяльності та стратегічну спрямованість підприємства; формуванні цільової 

комплексної програми її розвитку за результатами виявлених змін у тенденціях 

перебігу економічних процесів. Розвинуто методичний підхід до оцінювання 

інноваційної діяльності промислового підприємства, в якому на відміну від 

існуючих враховано обґрунтовану з використанням методів багатовимірного 

факторного та кластерного аналізів систему інтегрального і часткових 

показників, що відповідають її меті й характеризують реалізацію інноваційної 

продукції та впровадження технологічних інновацій і їх просування на 

вітчизняному і зарубіжні ринках, інвестування у дослідження і розробки, 

оновлення реальних й інформаційних активів, наявність компетентних фахівців 

для здійснення інноваційної діяльності. Здійснено розвиток методичного підходу 

до оцінювання інвестиційної діяльності промислового підприємства, особливість 

якого полягає в урахуванні інвестування в інформаційну підтримку інновацій, 

основний капітал, нематеріальні активи, з власних джерел, що характеризуються 

системою часткових показників, об’єднаних в інтегральний методом адитивної 
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згортки з урахуванням їх значущості щодо перебігу інвестиційної діяльності . 

Дістало подальшого розвитку методичне забезпечення формування цільової 

комплексної програми розвитку інвестиційно-інноваційної діяльності 

промислового підприємства, яке на відміну від існуючих враховує значущість 

існуючих проблем, альтернативні варіанти їх вирішення для досягнення 

поставленої мети з урахуванням існуючих на підприємстві обмежень щодо 

використання фінансових, людських ресурсів та пріоритетів їх виділення для 

здійснення інвестиційно-інноваційної діяльності. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

використання теоретичних і методичних положень дисертаційної роботи доведені 

до рівня конкретних практичних рекомендацій з оцінювання інвестиційно-

інноваційної діяльності й формування цільової комплексної програми з її 

розвитку та використовуються промисловими підприємствами для ухвалення 

управлінських рішень з покращення результатів інвестиційної та інноваційної 

діяльності у їх взаємозв’язку та взаємообумовленості. Розроблені методичні 

підходи оцінювання інвестиційної й інноваційної діяльності промислових 

підприємств та методичне забезпечення з формування цільової комплексної 

програми розвитку й покращення результатів інвестиційно-інноваційної 

діяльності впроваджено у роботу ПАТ «Харківський велосипедний завод імені 

Г.І. Петровського» (довідка № 4125/69 від 26.06.2017 р.), ТОВ «Торгово-

промислова компанія «НОВА» (довідка № 186 від 17.07.2017 р.), ПНВП 

«Укрполітехсервіс» (довідка № 215-1 від 16.05.2017), ПАТ «ФЕД» (акт від 

7.09.2017), ПрАТ «АвтоКрАЗ» (довідка від 4.09.2017), ПАТ «Кременчуцький 

завод дорожніх машин» (довідка від 11.09.2017). Основні теоретико-методичні 

положення дисертації використовуються у навчальному процесі підготовки 

фахівців за спеціальностями «Менеджмент організацій та адміністрування», 

«Управління інноваційною діяльністю», «Інтелектуальна власність» в НТУ 

«ХПІ» при викладанні дисциплін «Інноваційна політика», «Стратегічне 

управління інноваціями підприємства», «Інноваційний менеджмент», 

«Інвестиційний менеджмент» (акт від 30.05.2017 р.). 
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SUMMARY 

 

Dourtmes P. O. Theoretical and methodical support evaluation of investment and 

innovative activity of industrial enterpris. – Qualifying scientific work on the 

manuscript. 

Thesis for the degree of Candidate of Economic Sciences (PhD) in specialty 

08.00.04 «Economics and management (of economic activity)» (08 - Economics). - 

National Technical University «Kharkiv Polytechnic Institute», Kharkov, 2018. 

In dissertation complex research is carried out teoretiko-methodical providing of 

evaluation investment-innovative to activity of industrial enterprises, on the basis of the 

got results his improvement and development, which answers the purpose of 

dissertation work, which consists improvement and subsequent development of 

theoretical positions, methodical approaches and naukovo-praktichnikh 

recommendations, from an evaluation investment-innovative to activity of industrial 

enterprises, is carried out. 

Achievement of the goal is confirmed by the decision of the tasks set for: 

generalization of the economic essence and definition of the modern understanding of 

the concepts of investments, innovations, investment and innovation activity of the 

enterprise, which form the basis of the conceptual terminological apparatus of 

investment and innovation activity; Determining the content of existing methodological 

approaches to assessing the investment and innovation activity of an industrial 

enterprise; Substantiation of the basic conceptual positions of estimation of investment-

innovative activity of the enterprise;  Identification of the main trends and features of 

the investment and innovation activity in the external and internal environment of 

industrial enterprises;  Substantiation and development of methodical approaches for 

estimation of investment and innovation area of industrial enterprises;  Substantiation 

of expediency of estimation of investment and innovation activity of the enterprise by 

generalized integral index and distribution of its quantitative values on qualitative 

levels; Development of methodological support for the formation of a targeted 
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integrated program for the development of investment and innovation activity of an 

industrial enterprise on the basis of improvement of its results. 

To solve the tasks, the following general scientific and special methods were 

used: abstract-logical and structural-logical analysis – for carrying out theoretical 

generalizations and clarifying the definition of the concepts of «investment», 

«innovation», «investment activity», «innovation activity», substantiation of the 

conceptual provisions of the evaluation  investment and innovation activity of the 

enterprise;  the method of statistical analysis – for analysis, identification of the main 

tendencies and the state of investment and innovation activity in the external and 

internal environment of industrial enterprises;  Methods of multidimensional factor 

analysis and cluster analysis – for the development of methodological approaches to the 

assessment of investment and innovation activities in their interrelation with industrial 

enterprises; Neural networks – for prediction of quantitative values of the generalizing 

integral indicator of investment-innovation activity of industrial enterprises; Expert 

survey - to determine the coefficients of significance of integral indicators of 

investment and innovation activity for the calculation of a generalizing integral 

indicator of investment and innovation activity; Program-target management - for the 

development of methodical support for the formation of the target integrated program 

of development of investment and innovation activity; graphic method – to illustrate the 

results of the study. 

The main provisions of scientific novelty of the thesis are as follows.  The first 

time the estimate of investment and innovative activity of the enterprise for generalized 

integral factor calculated by the integrated performance of each given their importance 

for the functioning, growth and enterprise development and distribution of its 

quantitative valuesby fuzzy set for membership functions of three quality levels: «low», 

«medium», «high».  

Improved concepts and terminology investment and innovation clarifications on 

the definitions of «investment», which is the advantage of unlimited complexity and the 

nature and object of investment, innovation and security support direct connection with 

their implementation;  «Investment activities» and «innovation», which difference is 
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the consideration of interdependence and shared focus on providing enterprise 

development based on their progress in the external and internal environment. 

It got further development of basic conceptual provisions evaluation of 

investment and innovation in the enterprise, a feature which is taking into account: the 

nonlinearity of course;  Priming on data from official statistical reporting company that 

provides reliability and objectivity of the evaluation;  Taking into account both explicit 

and latent trends of the course;  using generalized integral index, which takes into 

account variability and situational purposes of investment and innovation activity; 

Formation of the target complex program of its development based on the results of the 

revealed changes in the trends of the course of economic processes.  Developed a 

methodical approach to evaluating innovation of industrial enterprises, which unlike 

existing considered justified using methods of multivariate factor and cluster analysis 

system integral and partial indicators appropriate to the goals and reflect the marketing, 

economic and technical and technological aspects of the innovation enterprise.  Done 

development methodical approach to evaluating investment industrial enterprises, a 

feature of which is given its impact on the effectiveness of an enterprise as a whole 

focus, provision of financing sources, material and human resources, characterized by a 

system of partial indicators combined into an integrated additive reduction method. 

Received further development methodology to ensure formation of the target complex 

program of investment and innovation activity of industrial enterprises, which unlike 

existing considers the importance of the existing problems, the alternatives of 

vyrischennya to achieve this goal given existing enterprise restrictions on the use of 

financial, human resources and priorities of allocation for investment and innovation 

activity. 

The practical value of the resulting result is that the use of the theoretical and 

methodological provisions of the dissertation work is brought to the level of concrete 

practical recommendations for the assessment of investment and innovation activities 

and the formation of a target integrated program for its development and used by 

industrial enterprises to make managerial decisions to improve the results of investment 

and innovation activities in their interrelationship and interdependence. Methodical 
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approaches to evaluation of investment and innovative activity of industrial enterprises 

and guidance of the formation of complex target programs and improving the results of 

investment and innovation put into operation JSC «Кharkiv Bicycle Plant named after 

G.I. Petrovsky» (reference number 4125/69 of 26.06.2017), JSC «FED» (the act of 

introduction spare from 7.09.2017), PJSC «AvtoKrAZ», (reference of 4.09.2017), JSC 

«Kreyenchutskyy factory of road machines» (reference of 11.09.2017). In the 

management of investment and innovative activity of «Commercial and industrial 

company «NOVA» (reference number 186 of 17.07.2017) аnd CHNPP 

«Ukrpolitehservis» (reference number 215-1 of 16.05.2017) use reasonable and 

methodical approaches to the evaluation of investment and innovation activity. The 

main theoretical and methodical principles of the dissertation are used in education 

training in the specielity of «Management organization and agministration», 

«Management innovation activity», «Intellectual property» NTU «KPI» in teaching 

subjects «Innovation policy», «Strategic Management of Innovation Enterprise», 

«Innovation Management» and «Investment Management» (the act of introduction  

spare from 30.05 in 2017). 

Key words:  investment activity, innovation activity, industrial enterprise, investment 

and innovation activity, evaluation, generalizing the integral indicator of investment and 

innovation activity, the target integrated program of development of investment and 

innovation activity. 
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