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У монографії проаналізовано місце інвестиційно-інноваційного потенціалу у системі 

забезпечення економічного розвитку вітчизняних промислових підприємств. Проведено 
комплексне дослідження методичних засад оцінювання інвестиційно-інноваційного 
потенціалу підприємств. Розкрито закономірності функціонування механізму управління 
інвестиційно-інноваційним потенціалом підприємств. Також проведено аналіз інвестиційної 
та інноваційної діяльності промислових підприємств Західного регіону України, оцінено 
фактори впливу на рівень і здійснено діагностику тенденцій розвитку інвестиційно-
інноваційного потенціалу підприємств. Удосконалено організаційно-економічне 
забезпечення розвитку інноваційного потенціалу промислових підприємств, системи 
планування обсягів виробництва інноваційної продукції і потреби підприємств і 
капіталовкладеннях, а також управління інвестиційно-інноваційним потенціалом 
підприємств в Україні. 

Для наукових працівників, представників органів влади, керівників профільних 
організацій та відомств, менеджерів промислових підприємств, викладачів вищих 
навчальних закладів, аспірантів. 

 
 

Рецензенти: 

С.А. Давимука – д.е.н., проф., провідний науковий співробітник,  
ДУ “Інститут регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього 
НАН України” 

Й.М. Петрович – д.е.н., проф., професор кафедри менеджменту організацій НУ 
“Львівська політехніка”  

 
 
 
 
Рекомендовано до друку вченою радою ДУ “Інститут регіональних досліджень 

імені  М.І. Долішнього НАН України” (протокол № 8 від 30 жовтня 2018 р.) 
 
 
 

© ДУ “Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України”, 2018 



ЗМІСТ 

ВСТУП……………………………………………………………………………. 4
 

РОЗДІЛ 1 Теоретико-методичні та прикладні засади формування 
інвестиційно-інноваційного потенціалу промислових 
підприємств…………………………………….………………… 9

1.1. Місце і роль інвестиційно-інноваційного потенціалу в системі 
забезпечення економічного розвитку промислових 
підприємств………………………………………………………... 9

1.2. Методичні засади оцінювання інвестиційно-інноваційного 
потенціалу промислових підприємств ………………………….. 17

1.3. Сутність і закономірності функціонування механізму 
управління інвестиційно-інноваційним потенціалом промислових 
підприємств………………………………………………………... 34

 

РОЗДІЛ 2 Оцінювання інвестиційно-інноваційного потенціалу 
промислових підприємств………................................................ 47

2.1. Аналіз інвестиційної та інноваційної діяльності промислових 
підприємств регіону ……………………………………………… 47

2.2. Оцінка факторів впливу на рівень інвестиційно-інноваційного 
потенціалу промислових підприємств…………………………... 59

2.3. Діагностика тенденцій розвитку інвестиційного-інноваційного 
потенціалу промислових підприємств…………………………... 83

 

РОЗДІЛ 3 Механізми управління інвестиційно-інноваційним 
потенціалом промислових підприємств……………………… 105

3.1. Організаційно-економічне забезпечення розвитку 
інноваційного потенціалу промислових підприємств………….. 105

3.2. Планування обсягів виробництва інноваційної продукції та 
потреби промислових підприємств у капіталовкладеннях…….. 132

3.3. Удосконалення системи управління інвестиційно-
інноваційним потенціалом промислових підприємств………… 145

 

 

ВИСНОВКИ……………………………………………………………………… 156
 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ …………………………………….. 171
 

ДОДАТКИ………………………………………………………………………... 191



Монографія 
 
 

Я. В. Кудря 
 

Управління інвестиційно-інноваційним 
потенціалом промислових підприємств 

 

Серія “Регіони: моніторинг, прогнози, моделі” 
 

Монографія 
 
 

Комп’ютерний макет:  М.В. Деркач 
 
 
 
 
 
 
 

Оригінал-макету виготовлено в ДУ “Інститут регіональних досліджень 
імені  М.І.  Долішнього НАН України” 

79026, Львів, вул. Козельницька, 4. 
Підп. до друку 31.10.2018. Формат 64х84/16.  

Ум.-друк. арк. 15,52. Зам. 
 


