
Актуальні проблеми сучасного бізнесу: обліково-фінансовий та 

управлінський аспекти 

 

17-19 березня 2021                       Сторінка 222 

 

УДК 658.818:339.372.84 

Косенко А.В. 

к.е.н, професор кафедри менеджменту інноваційного 

підприємництва та міжнародних економічних, 

Перерва П.Г. 

д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту інноваційного 

підприємництва та міжнародних економічних відносин, 

Видря Є.В. 

 студентка 

Національний технічний університет  

«Харківський політехнічний інститут», м. Харків 

 

ДО ПИТАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

Рівень ступеню інноваційної привабливості промислового 

підприємства є індикатором, показання якого дозволяють зробити 

висновки потенційним інвесторам про необхідність і доцільність 

вкладення фінансових засобів саме в даний об'єкт. 

В економічний літературі до сьогодні не вироблений єдиний підхід 

до визначення сутності поняття "інноваційної привабливість" і її 

взаємозв'язків з конкурентоспроможністю підприємства та його 

сталим розвитком.  

Інноваційна привабливість підприємства як об‘єкта інвестування є 

важливим показником, під яким слід розуміти його інтегральну 

характеристику з точки зору наявного фінансового стану, 

можливостей розвитку техніко-економічного та організаційного рівня 

виробництва, соціальної безпеки та інформаційної забезпеченості 

тощо.  

Об'єктивна, доцільна і конкурентна система оціночних показників 

інноваційної привабливості повинна враховувати наступні умови: 

1) обмежена кількість індикативних показників, що безпосередньо 

впливають на прийняття інноваційних рішень; 

2) використання при розрахунку показників даних публічної 

бухгалтерської і статистичної звітності, мінімізація використання 

внутрішньої інформації; 
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3) можливість здійснення рейтингової оцінки діяльності підприємства 

як стосовно інших господарюючих суб'єктів, так і в часі. 

Підвищення інноваційної привабливості як чітко спланований 

елемент стратегічного розвитку підприємства повинно відбуватися у 

рамках наступної системи. 

Таким чином, з‘ясування факторів та визначення резервів 

підвищення інноваційної привабливості лежить у основі теоретичного 

обґрунтування проблеми формування достатньої 

конкурентоспроможності підприємства на інноваційному ринку й 

безперечно пов‘язано з загальними факторами інноваційноїА  

привабливості, які укрупнено можна розподілити на: 

1. фінансово-економічні; 

2. соціальні; 
3. інформаційні. 
Серед діючих факторів і резервів підвищення інноваційної 

привабливості основне значення доцільно приділити першій групі 

чинників, які, безперечно, мають найсуттєвіший вплив на формування 

рівня інноваційної привабливості підприємства.  

До фінансово-економічних факторів і резервів підвищення 

інноваційної привабливості пропонується віднести: 

1) підвищення ефективності використання основних фондів на 
підприємстві; 

2) зростання якості управління кредиторською й дебіторською 
заборгованістю; 

3) ріст ефективності використання оборотних коштів; 
4) удосконалення управління прибутком підприємства; 
5) запровадження маркетингових заходів та управління якістю; 
6) підвищення ефективності управління ціноутворенням на 

продукцію підприємства; 

7) зростання ефективності діяльності підприємства за рахунок 
впровадження екологічно безпечного обладнання; 

8) налагодження та якість діяльності внутрішнього аудиту. 
Оцінка ефективності заходів із підвищення рівня інноваційної 

привабливості підприємства дозволила виявити величину 

економічного ефекту, сформованого із наступних елементів: 

1) прискорення оборотності оборотних коштів підприємства на 
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базі зменшення кредиторської та дебіторської заборгованості й 

виробничих запасів; 

2) впровадження заходів із зміни  обсягу коштів на рахунку 
підприємства, а також обсягу поточних фінансових інвестицій з 

метою створення найкращого співвідношення між обіговими коштами 

у виробничій та невиробничій сферах, оптимізації ліквідності та 

платоспроможності підприємства. 

Інноваційна привабливість відіграє вагому роль в активізації 

інноваційних процесів. В умовах обмеженості ресурсів і гострої 

конкуренції між підприємствами за одержання більш якісних і 

дешевих ресурсів, у тому числі і фінансових, на перший план 

виходить питання про створення в інвесторів представлення про 

підприємство, як привабливий об'єкт інвестування - формуванні 

інноваційної привабливості. Роль визначення інноваційної 

привабливості підприємств полягає в тому, що потенційних інвесторів 

необхідно переконати в доцільності вкладень за допомогою 

конкретних показників. 
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