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В умовах ринкової економіки особливого значення для підприємства 
набувають проблеми інвестиційного проектування. Це обумовлено тим, що 
інвестиції пов'язані з ефективним функціонування та розвитком підприємства, а 
від того, наскільки правильно організоване управління інвестиційною 
діяльністю підприємства залежить ефективність виробничо-фінансової 
діяльності.  

Питаннями інвестиційного проектування займалися вітчизняні та 
зарубіжні вчені, такі як Бланк І.А., Пересада А.А., Федоренко В.Г., Гойко А.Ф. 
та інші. Але при цьому залишається ряд питань що потребує подальшого 
дослідження. 

Економічна суть інвестиційного проектування полягає в розробці певної 
сукупності заходів, пов'язаних з реалізацією проекту, заключенням контрактів, 
організацією фінансування, ресурсним забезпеченням, здачею об'єкту в 
експлуатацію, а також комплексу технічної документації, що містить техніко-
економічне обґрунтування. 

Вибір методів інвестиційного проектування визначається різними 
обставинами, такими як рівень пізнання менеджером наявного математичного 
апарату і інструментальних засобів, які можливо застосувати в конкретному 
випадку, а також видами і формами вимог до інвестиційного проекту.  

На інвестиційну діяльністю підприємства та її ефективність впливає ряд 
чинників. В умовах нестабільного зовнішнього середовища національної 
економіки велике значення набувають зовнішні фактори впливу (політична 
криза, інфляція, нестабільність національної валюти), тому підприємству край 
необхідно ураховувати ці негативні моменти, що зменшують інвестиційні 
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можливості підприємства. При цьому ряд факторів, що впливають на 
інвестиційні можливості підприємства, носять внутрішній характер. 
Підприємство може вплинути на ці фактори з метою покращення умов 
здійснення інвестицій та власних інвестиційних можливостей.  

Сьогодні інвестиційні проекти швидко проникають в сферу унікальних 
новаторських технологій і принципово нових виробництв. Інноваційні проекти 
мають безліч особливостей і відмінностей. Відрізняючись великою 
невизначеністю, інноваційні проекти мають перевагу: вони можуть бути 
скоректовані при менших фінансових втратах на ранніх стадіях розробки. 
Звертає на себе увагу і чинник обмеженості інформації при відборі кратко- і 
середньострокових проектів в порівнянні з довгостроковими. До того ж ранні 
успішні стадії інноваційної діяльності зовсім не гарантують успіху на пізніших, 
і навпаки. 

Отже, є декілька факторів, які відрізняють інноваційні проекти від 
інвестиційних. Перш ніж прийняти інноваційний проект до реалізації, треба 
обґрунтувати це рішення, при цьому не упустивши  усіх вище перерахованих 
чинників. Слід пам’ятати, що інноваційні проекти відрізняються не лише 
багатокритеріальністю, але й значною мірою невизначеності. Саме тому 
потрібна спеціальна процедура встановлення інтегрованих критеріїв 
успішності, оптимальної відповідності зроблених зусиль і отриманого 
результату.  

З урахуванням усіх важливих моментів можна затверджувати, що, 
безумовно, найбільш успішним буде той проект, який відповідає найбільшому 
числу критеріїв. 

 


