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Abstract 
Turchyn L. Methodical approach to evaluation of the level of efficiency of marketing activity of enterprises.  
The article considers the existing methods of evaluating the effectiveness of marketing activities, and proposes their 

classification, according to which such groups of methods as: quantitative (multidimensional methods: factor analysis; clus-
ter analysis; regression and correlation methods; simulation methods; methods of statistical theory of decision making; de-
terministic methods; hybrid methods, etc.), qualitative (qualitative consumer research: observation method; focus group 
method; in-depth interview method; panel method; application of interviews and questionnaires; expert surveys; assessment 
of the level of achievement in the organization of marketing activities; strategic control, etc.), information (Marketing Ex-
pert), "Clientele", "Fin Expert Marketing", "BEST-Marketing", GAP-analysis, SWOT-analysis, STEP-analysis, "4P" 
method, etc.) and sociological (marketing surveys, surveys of managers, specialists in planning and marketing, on the state 
of the marketing system at the enterprise ; evaluation of marketing communications, namely the effectiveness of advertising, 
PR; analysis of sales promotion and personal sales, etc.). The approaches to the selection of evaluation objects during the 
analysis of the effectiveness of marketing activities are generalized, the grouping of these objects is proposed, in particular: 
evaluation of the marketing complex; evaluation of marketing functions; evaluation of the work of marketers and external 
functions; brand evaluation. A methodical approach to assessing the level of efficiency of marketing activities of enterprises 
in unstable market conditions is proposed and substantiated, which allows to comprehensively assess the effectiveness of 
marketing activities. The considered indicators of efficiency of exits of marketing activity reflect a productive vision of 
efficiency; taking into account the needs of stakeholders allow to ensure multi-criteria analysis; the use of quantitative and 
qualitative evaluation methods provides triangulation of data and methodological approaches to evaluation; setting research 
goals corresponds to a targeted approach to understanding effectiveness. 
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Вступ. За сучасних умов підприємства намагаються утримати позиції на ринку, посилено імплементу-
ючи цифрову трансформацію, що вже деякий час є офіційним державним політичним курсом з метою розбудови 
цифрової економіки в Україні. 

Метою дослідження є аналіз трендів диджиталізації на підприємствах з огляду на законодавчу базу та 
реалії сучасної економіки для розробки стратегій управління брендами за даних умов. 

Результати. Проаналізовано законодавчу базу, що здійснює правове регулювання процесів цифрової тран-
сформації в Україні. З’ясовано основні напрями державної політики щодо процесу диджиталізації в усіх сферах 
життєдіяльності суспільства, адже інноваційна модель економічного зростання є одним із головних завдань дер-
жави у найближчій перспективі. Виокремлені етапи впровадження цифрової трансформації на підприємстві. За-
значено, що у процесі диджиталізації підприємства мають враховувати індивідуальні особливості, задля чого має 
бути розроблена стратегія. Структурована, послідовна стратегія управління підприємством, розроблена з ме-
тою поступової інплементації диджиталізації, виведе підприємство на новий рівень і зробить його більш конку-
рентоспроможним, зміцнить репутацію їх брендів на сучасному ринку. Зазначено, що впровадження цифрових 
технологій є лише першим кроком у цифровій трансформації підприємства. Наступним етапом розвитку біз-
несу є розробка цифрових бізнес-моделей. Підприємствам необхідно розробити конкурентоспроможну модель ве-
дення бізнесу, враховуючи всі етапи цифрової трансформації у стратегії розвитку компанії в цілому й бренд-
стратегії зокрема. 

Висновки. Державна політика України спрямована на підтримку і мотивацію підприємств у переході на 
цифровий формат і закріплена як на законодавчому рівні, так і носить рекомендаційний характер. Сучасність 
вимагає від підприємств переходити у цифровий формат на всіх рівнях, в такому разі вони зможуть утримати 
позиції на ринку. Індустрія 4.0 вимагає від підприємств виходити на інший, якісно новий рівень бізнес-діяльності. 
З огляду на це підприємства мають розробити бізнес-модель поетапної імплементації цифрової трансформації 
на підприємстві на всіх рівнях, що дало б можливість безперервно й ефективно управляти підприємством без 
репутаційних втрат бренду. 

Ключові слова: диджиталізація, цифрова трансформація, стратегічне управління, бренд-менеджмент, 
підприємство. 

 

Постановка проблеми. Диджиталізація 
усіх сфер життєдіяльності останнім часом на-
бирає обертів у світі. Держави намагаються 
перевести не тільки якомога більше послуг у 
цифровий формат, а й уніфікувати дані пос-
луги з метою зручного користування ними. 
Дотримання міжнародних стандартів під час 
розробки електронних послуг в Україні закрі-
плено не лише на декларативному рівні. Дер-
жава має достатньо фахівців в ІТ-галузі, щоб 
імплементувати цифрові послуги у будь-яку 
сферу, і підприємства не є винятком. Крім 
того, власне підприємства, розуміючи тренди 
майбутнього розвитку, корегують стратегію 
діяльності таким чином, щоб впровадження 
диджиталізації було вчасним, просуваючи 
власний цифровий продукт задля укріп-
лення позицій їх брендів на ринку. Розробка 
бренд-стратегії з огляду на процес тотальної 
диджиталізації наразі на порядку денному 
всіх підприємств, що намагаються залишити 
за собою той ринковий сегмент, який обійма-
ють. Даний процес доволі складний, оскі-
льки, з одного боку, уникнути цифрової тра-
нсформації неможливо, це призведе до 
занепаду, а за іншого – досвід з імплементації 
диджиталізації підприємства лише набува-
ють, отже, ефективність стратегічних рішень 
у бренд-менеджменті залишається актуаль-
ним питанням.  

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Процес цифрової трансформації, що 
триває на вітчизняних підприємствах, став 
об’єктом дослідження таких вітчизняних нау-
ковців, як Кулинич М.Б., Чмерук Г.Г., 

Краліч В.Р., Бурлакова І.А., Устенко М.О., Ру-
ських А.О., Жосан Г. Швиданенко Г., Теп-
люк М., Гринько П.Л., Дергачова Г.М., Коле-
шня Я.О. та багатьох інших, оскільки 
науковці мають можливість спостерігати за 
динамікою зрушень у процесі диджиталізації 
у режимі реального часу. Сучасні тренди в 
управлінні брендом з огляду на цифровіза-
цію економічної сфери досліджували Захар-
ченко К.С., Барабаш Н.С., Шматько Н.М, 
Пантелєєв М.С., Кармінська-Бєлоброва М.В., 
Мирошник Т.О. та ін. Але процес диджиталі-
зації триває, що й надалі буде викликати нау-
ковий інтерес, зокрема з метою розробки кон-
цепції ефективного управління брендом в 
процесі цифрової трансформації підприємс-
тва. 

Формулювання цілей статті. Метою 
статті є аналіз трендів диджиталізації на під-
приємствах з огляду на законодавчу базу та 
реалії сучасної економіки для розробки стра-
тегій управління брендами за даних умов. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Регулювання діяльності у сфері Ін-
тернет-економіки започатковано ухваленням 
Закону України «Про Національну програму 
інформатизації» 4 лютого 1998 р. №75/98-ВР 
[10], а законодавчим визначенням організа-
ційно-правових засад діяльності у сфері елек-
тронної комерції в Україні на сьогоднішній 
день став Закон України «Про електронну ко-
мерцію» [11], прийнятий у 2015 р. 

Згодом в Україні була прийнята Конце-
пція Національної програми інформатизації, 
згідно з якою під «інформатизацією» слід 
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розуміти сукупність взаємопов'язаних органі-
заційних, правових, політичних, соціально-
економічних, науково-технічних, виробни-
чих процесів, що спрямовані на створення 
умов для задоволення інформаційних пот-
реб, реалізації прав громадян і суспільства на 
основі створення, розвитку, використання ін-
формаційних систем, мереж, ресурсів та ін-
формаційних технологій, створених на ос-
нові застосування сучасної обчислювальної 
та комунікаційної техніки.  

Також у Концепції зазначена необхід-
ність створення інформаційно-аналітичних 
систем, які забезпечать державний фінансо-
вий та податковий контроль за підприємни-
цькою діяльністю юридичних та фізичних 
осіб відповідно до законодавства.  

Важливим нормативним актом для де-
палаталізації господарювання в Україні ви-
ступає Розпорядження Кабінету міністрів Ук-
раїни «Про схвалення Концепції розвитку 
цифрової економіки та суспільства України 
на 2018-2020 роки та затвердження плану за-
ходів щодо її реалізації» [12] від 17 січня 
2018 р. №67-р.  

Так, у Концепції зазначено, що цифро-
вий розвиток передбачає виконання компле-
ксу завдань, що позитивно вплинуть на еко-
номіку, бізнес, суспільство та життєдіяльність 
країни в цілому. 

Стимули та мотивації, зазначені у Кон-
цепції, мають на меті заохотити бізнес та гро-
мадян споживати та використовувати інфор-
маційно-комунікаційні та цифрові 
технології, які були б доступні всім без виня-
тку. Новостворені цифрові інфраструктури 
мають викликати бажання та мотивацію до 
них підключатися та ними користуватися, а 
бажання модернізувати, оптимізувати, масш-
табувати, прискорити та розвинути власний 
бізнес та життєдіяльність мають стати осно-
вою цифрової економіки. 

Створення попиту та формування пот-
реб передбачає реалізацію цілеспрямованої та 
інноваційної політики створення в різних 
сферах життєдіяльності таких умов, які спону-
кали б громадян та бізнес замість звичних ана-
логових (традиційних) засобів та інструментів 
використовувати саме цифрові як більш ефек-
тивні, швидші, дешевші та якісніші. 

З метою масштабного здійснення циф-
рових трансформацій українським підпри-
ємствам, малому та середньому бізнесу, про-
мисловості важливо створити умови та 
відповідні стимули – від інформаційно-мар-
кетингових до фіскальних. 

Цифрові технології в Україні повинні 
бути доступними як з огляду на 

організаційно-технічний доступ до відповід-
них цифрових інфраструктур, так і фінан-
сово-економічний, тобто створення умов та 
стимулів, що заохочуватимуть бізнес до циф-
ровізації. Результатом даної діяльності має 
стати модернізація економіки, її оздоров-
лення та конкурентоспроможність. 

Індустрія 4.0 – оновлена концепція «ро-
зумного виробництва», що ототожнюється з 
«четвертою промисловою революцією» та по-
явою кіберфізичних систем. Індустрія 4.0 – 
наступний етап цифровізації виробництв та 
промисловості, на якому головну роль відіг-
рають такі технології та концепти, як Інтер-
нет речей, «великі дані», «предиктивна аналі-
тика», хмарні та туманні обчислення, 
машинне навчання, машинна взаємодія, шту-
чний інтелект, робототехніка, 3D-друк, допо-
внена реальність тощо. 

Інтеграція цифрових технологій у про-
цеси виробництва, або цифровізація промис-
ловості, є пріоритетом державної промисло-
вої політики. Державна політика 
стимулювання розвитку Індустрії 4.0 має три 
напрями: 

- створення інфраструктури Індустрії 
4.0 – індустріальних парків, галузевих центрів 
технологій тощо; 

- доступ до капіталу для створення но-
вих інноваційних виробництв; 

- розвиток цифрових навичок для під-
готовки персоналу, здатного працювати з те-
хнологіями Індустрії 4.0 [12]. 

Як зазначав Гринько П.Л. [6], переорієн-
тація України на інноваційний розвиток мо-
жлива тільки за умови масштабної реалізації 
інноваційних проєктів, а перехід до іннова-
ційної моделі економічного зростання є од-
ним із головних завдань держави на найбли-
жчу перспективу. Але, як показують 
проведені дослідження, динаміка індикато-
рів інноваційного потенціалу та рейтингу 
України за 2014–2019 рр. була досить пові-
льна, а за деякими показниками і взагалі не-
гативна, що разом із політичною нестабільні-
стю призводить до зниження інвестиційної 
привабливості вітчизняних підприємств.  

Тим не менш, за понад два роки імпле-
ментації зазначеної Концепції можемо спос-
терігати великі зрушення у напрямі розвитку 
цифровізації. 

Як зазначає Кулинич М.Б. [1], постійне 
зростання глобальних мереж, цифрових та 
інформаційних технологій стимулює розви-
ток нового виду економічних відносин, що 
веде до неминучої зміни традиційних понять 
ведення бізнесу. Під цифровою трансформа-
цією бізнесу розуміються організаційні зміни 
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за рахунок використання цифрових техноло-
гій і бізнес-моделей для підвищення продук-
тивності. Основою ж цифрової трансформа-
ції, що визначає фокус перетворень та 
цільовий рівень цифрової зрілості підприєм-
ства, виступає стратегія підприємства.  

Інструментами деталізації і реалізації 
стратегії можуть слугувати бізнес-модель, до-
рожня карта, портфель проєктів, розробле-
ний з метою реалізації технологічних та нете-
хнологічних інновацій, спрямованих на 
зростання рівня цифровізації підприємства. 
Тим не менш, починати цифровізацію на під-
приємстві слід поступово. На першому етапі 
цифрової трансформації механізмів управ-
ління підприємством необхідно:  

- впровадження єдиних програм для ви-
користання в різних підрозділах підприємс-
тва; 

- уніфікація операційних процесів в ко-
рпоративному центрі і на виробничих під-
розділах; 

- пілотне впровадження окремих циф-
рових технологій управління. 

Отже, на нашу думку, спочатку необхі-
дно впровадити такі цифрові інструменти, 
які б слугували усім підрозділам підприємс-
тва, максимально оперативно надаючи інфо-
рмацію тим, у кого є у ній потреба, що збіль-
шись ефективність роботи підприємства, 
хоча імплементація й опанування програм-
ним забезпеченням може тривати певний час. 
Наступним етапом є імлементація цифровіза-
ції зовнішнього середовища діяльності підп-
риємства, тобто спілкування з клієнтом. На 
даному етапі, з метою надання послуги мак-
симально ефективно та швидко, має діяти 
стратегія, розроблена бренд-менеджерами 
підприємства, що є частиною загальної стра-
тегії підприємства, оскільки лояльність спо-
живача до бренду будується на позитивному 
досвіді використання товару чи послуги.  

У роботі [2] наголошено, що шлях циф-
ровізації у кожного підприємства буде індиві-
дуальним і за підходами, і за часом, але транс-
формація необхідна, і головне для керівників 
підприємств – це усвідомлення доцільності та 
актуальності заходів з активного впрова-
дження нових технологій у виробництво. 

Створення державою зовнішнього клі-
мату, орієнтованого на цифровізацію підпри-
ємств, шляхом формування нормативно-пра-
вової бази, а також природні процеси 
цифровізації соціуму забезпечать в найближ-
чій перспективі відсів підприємств, які виро-
бляють низькоякісну продукцію, не зацікав-
лені в підвищенні конкурентоспроможності 
виробництва. Отже, цифровізація стає не 

просто трендом, а життєво важливою необ-
хідністю для виживання. 

Дослідники Устенко М.О. та Русь-
ких А.О. [3] зазначають, що одним із ключо-
вих чинників, що впливає на темпи розвитку 
диджиталізації, є інституційне середовище – 
державна політика, законодавча і нормати-
вна база, фіскальні інструменти. Мляве роз-
гортання інноваційних процесів в українсь-
кій економіці було обумовлено довгою 
відсутністю значимих нормативно-правових 
актів, що сприяли б прогресу й розвитку 
інноваційного виробництва, дуже слабким 
розвитком самої інноваційної інфраструк-
тури, небажанням великого й середнього біз-
несу вкладатися в серйозні та коштовні види 
інноваційного підприємництва.  

Уряд має намір повністю перевести в 
електронний формат більшість процесів у 
держорганах, почавши з кадрового докумен-
тообігу та сфери надання держпослуг. Це 
знаходить прояв у впровадженні електрон-
них водійських посвідчень, розширенні 
сфери застосування Bank-ID, проект «дер-
жава в смартфоні», переклад у цифровий фо-
рмат трудових книжок тощо.  

Держава може не тільки визначати пріо-
ритетні напрямки, забезпечуючи їх фінансо-
вою підтримкою, але також ліквідувати чин-
ники, які перешкоджають розгортанню 
інновацій, й активно боротися над усунен-
ням цих бар'єрів. Для просування інновацій 
під егідою держави можуть бути організовані 
майданчики для діалогу великого бізнесу з рі-
зних галузей, науки й стартапів для пошуку 
нових ідей і рішення складних комплексних 
проблем. За таких умов поява проривних те-
хнологій, що трансформують галузі, буде од-
ночасно наслідком і каталізатором широкого 
діапазону інновацій  

Також для підтримки конкурентоспро-
можності підприємства підприємствам необхі-
дно використовувати можливості диджиталі-
зації за всіма можливими напрямками та 
формами: клієнтський досвід; партнерство та 
колаборація; робота з даними; впровадження 
інновацій; HR-стратегія та культура; управ-
ління цінністю тощо [4]. Структурована, пос-
лідовна стратегія управління підприємством, 
розроблена з метою поступової інплементації 
диджиталізації, виведе підприємство на новий 
рівень і зробить його більш конкурентоспро-
можним на сучасному ринку. Запорукою ус-
піху, на нашу думку, є послідовне та циклічне 
впровадження технологій, що дозволить підп-
риємствам мінімізувати помилки та ефекти-
вно трансформувати у цифру свою діяльність. 
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Диджиталізація, на думку Швида-
ненко Г. та Теплюк М. [5], спонукає суб‘єктів 
ринкових відносин освоювати «невідомі те-
риторії», а відповідна трансформація слугу-
ватиме драйвером проспериті для розвитку 
інноваційного підприємництва. В свою чергу 
відповідні тенденції вимагають вивчення біз-
нес-моделей новаторського типу і пошуку но-
вих джерел залучення та генерування інтеле-
ктуальних ресурсів. Малоймовірно, що 
корпоративне лідерство, в його сьогоденному 
прояві, зможе пережити цифрову революцію. 
Необхідно кардинально змінювати управлін-
ські пріоритети та використовувати динамі-
чні можливості, що в свою чергу дозволить 
отримати конкурентні переваги на ринку. 
Отже, цифрова революція може стати або 
утопічною для розвитку інноваційного біз-
несу, або передумовою до виживання на ри-
нку. На думку дослідників, цифрові трансфо-
рмації змушуватимуть суб‘єктів ринкових 
відносин до досягнення високого рівня інно-
вацій, компетентностей, ефективності, лідер-
ства та відповідальності з принципово пози-
тивними результатами для компаній, що в 
свою чергу зміцнить репутацію їх брендів за-
вдяки лояльності клієнтів.  

Більш того, як слушно зауважено у ро-
боті [7], цифровізація тією іншою мірою до-
помагає оптимізувати або змінювати бізнес-
процеси компаній, формувати конкурентні 
переваги та здатність до оперативного реагу-
вання на потреби споживача. Але не завжди 
використання цифрових технологій свідчить 
саме про цифрову трансформацію.  

Впровадження цифрових технологій є 
лише першим кроком у цифровій трансфор-
мації підприємства. Наступним кроком у да-
ному напрямі розвитку бізнесу є розробка ци-
фрових бізнес-моделей. Підприємствам для 
переходу на новий рівень необхідно розро-
бити конкурентоспроможну модель ведення 
бізнесу, враховуючи всі етапи цифрової тран-
сформації у стратегії розвитку компанії вза-
галі й бренд-стратегії зокрема.  

Бренд-менеджмент – це процес ство-
рення і управління брендом, який заснований 
головним чином на збуті товару або реалізації 
послуги. Основними складовими у даному 
процесі є ідеї бренду, аналіз ринку, розробка 
стратегії, організація рекламної компанії. 
Крім того, на сьогодні брендингова політика є 

однією з елементів маркетингу, вона визначає 
позиції інших видів політики, оскільки роль 
бренду для підприємства являє собою визна-
чальний фактор конкурентоспроможності та 
виживання підприємства на ринку [8]. 

Важливість бренд-менеджменту у сис-
темі стратегічного маркетингового управ-
ління як функціонального об’єкта управління 
характеризується тим, що він створює єдиний 
цільовий простір, орієнтуючи інші функції 
управління на реалізацію бренд-стратегій; до-
зволяє підприємству розраховувати на довго-
строковий прибуток; спрощує виконання фу-
нкцій стратегічного управління за рахунок їх 
взаємодії і формування пріоритетів їх вико-
нання; є запорукою професіоналізму топ ме-
неджменту організації [9]. 

Отже, цифрова трансформація підпри-
ємства не може відбуватися без урахування 
чинників, що впливатимуть на позиціону-
вання бренду на ринку, так само як і ефекти-
вне управління брендом неможливе без інно-
ваційних зрушень на підприємстві, тобто 
лише спільне розроблення й впровадження 
концепції розвитку підприємства, що відпові-
дає трендам сучасності, дасть можливість під-
приємству утримати позиції на ринку. 

Висновки та перспективи подальших 
досліджень. Процеси цифрової трансформа-
ції всіх сфер життєдіяльності суспільства є на-
гальною проблемою, що потребує якомога 
швидкого вирішення на підприємствах. Полі-
тика держави, спрямована на підтримку і мо-
тивацію підприємств у переході на цифровий 
формат, закріплена як на законодавчому рі-
вні, так і носить рекомендаційний характер, 
що викладено у Концепції Національної про-
грами інформатизації. Тим не менш, сучас-
ність вимагає від підприємств переходити у 
цифру, інакше вони не зможуть утримати по-
зиції на ринку. Індустрія 4.0 вимагає від підп-
риємств виходити на інший, якісно новий рі-
вень бізнес-діяльності, що можливе лише у 
разі розробки такої стратегії розвитку підп-
риємства, яка б закріпила позиції підприємс-
тва на ринку. З цією метою має бути розроб-
лена бізнес-модель поетапної імплементації 
цифрової трансформації на підприємстві 
спочатку на внутрішньому, а потім на зовні-
шньому рівні, що дало б можливість безпере-
рвно й ефективно управляти підприємством 
без репутаційних втрат бренду. 
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Abstract. 
Prosianyk O. P., Yaresko K. V. Modern brand management in the system of strategic enterprise 

management in the conditions of strengthening digitalization processes. 
Introduction. Under modern conditions, companies are trying to maintain a position in the market, intensively 

implementing the digital transformation, which for some time is the official state policy in order to build a digital economy 
in Ukraine. 

The purpose of the study is to analyze the trends of digitalization in enterprises in view of the legal framework and 
the realities of the modern economy to develop strategies for brand management under conditions mentioned. 

Results. The legal framework that carries out legal regulation of digital transformation processes in Ukraine is 
analyzed. The main directions of the state policy on the process of digitalization in all spheres of society are clarified, as the 
innovative model of economic growth is one of the main tasks of the state in the nearest future. The stages of implementation 
of digital transformation at the enterprise are singled out. It is noted that in the process of digitalization enterprises should 
take into account individual characteristics, for which a strategy should be developed. A structured, consistent enterprise 
management strategy, developed with the aim of gradual implementation of digitalization, will bring the company to a new 
level and make it more competitive, strengthen the reputation of their brands in today's market. It is noted that the intro-
duction of digital technologies is only the first step in the digital transformation of the enterprise. The next stage of business 
development is the development of digital business models. Enterprises need to develop a competitive business model, taking 
into account all stages of digital transformation in the company's development strategy in general and brand strategy in 
particular. 

Conclusions. The state policy of Ukraine is aimed at supporting and motivating enterprises in the transition to 
digital format and is enshrined both at the legislative level and of a recommendation nature. Modern life requires companies 
to move to digital format at all levels, in which case they will be able to maintain market position. Industry 4.0 requires 
companies to reach another, qualitatively new level of business activity. According to this, companies need to develop a 
business model for the gradual implementation of digital transformation in the company at all levels, which would allow 
continuous and effective management of the company without reputational losses of the brand. 

Key words: digitalization, digital transformation, strategic management, brand management, enterprise. 
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ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНИМИ 
ПРОЕКТАМИ  

 
 

Унинець-Ходаківська В. П. Особливості управління інвестиційно-інноваційними проектами.  
Вступ. Інвестиційно-інноваційний шлях розвитку економік формує вагоме підґрунтя для ведення конкурен-

тного бізнесу, зростання доходів населення, формування економічної безпеки на всіх рівнях. Тому в сучасних умовах 
управління інвестиційно-інноваційними проектами як основними інструментами розвитку діяльності суб’єктів 
економічної діяльності потребує систематичного контролювання та регулювання впродовж усього процесу їх вико-
нання, що дозволить виявити ризики та запропонувати заходи щодо їх нівелювання на початкових стадіях. 

Метою статті є виокремлення основних інструментів і визначення механізмів їх застосування при уп-
равлінні інвестиційно-інноваційними проектами. 

Результати. Досліджено теоретичні підходи до визначення сутності інвестиційно-інноваційних проек-
тів. Охарактеризовано сучасний стан управління інноваційно-інвестиційних проектами в Україні. Визначено но-
вітні підходи та запропоновано низку заходів щодо активізації ефективнішого управління інвестиційно-іннова-
ційними проектами на підприємствах. Відзначено, що застосування проектного підходу відіграє значну роль у 
формуванні та розвитку підприємницької діяльності. Наголошено на необхідності та важливості розроблення 
тактики та стратегії реалізації таких проектів, що дозволить у майбутньому отримати максимальні дивіде-
нди від вкладених інвестицій. Вказано на необхідності державної політики щодо формування сприятливого інвес-
тиційного клімату.  

Висновки. Запропоновано шляхи вдосконалення управління інноваційно-інвестиційною проектами на під-
приємствах. Обґрунтовано гіпотезу для подальших наукових пошуків щодо унеможливлення виникнення ризиків 
у процесі управління інвестиційно-інноваційними проектами. Сформульовано низку висновків та рекомендації, 
які спрямовані на визначення основних інструментів і механізмів їх застосування при управлінні інвестиційно-
інноваційними проектами. 

Ключові слова: проекти, інвестиції, інновації, суб’єкти економічної діяльності. 
 

Постановка проблеми. Сучасний еко-
номічний розвиток держави можливий за 
умови активізації діяльності підприємниць-
кого сектору в реальному секторі економіки, 
адже саме виробничий процес і створення но-
вої продукції з високою доданою вартістю є 
основним показником розвинутої економіки. 
Конкуренція, яка сьогодні присутня на світо-
вих ринках, диктує умови більшості 
суб’єктам економічної діяльності, які, своєю 
чергою, змушені використовувати різні еко-
номічні прийоми для того, щоб залишитися 
на ринку. Науково-технічний прогрес, що 
сприяв переходу від четвертого до п’ятого те-
хнічного укладу, а також розвиток виробни-
чого сектору економіки вимагають нових су-
часних підходів, якими є інвестиційно-
інноваційні проекти в ту чи іншу сферу дія-
льності. Управління ж інвестиційно-іннова-
ційними проектами це процес, який 

відповідає за отримання спланованих резуль-
татів шляхом погодження інтересів між усіма 
суб’єктами цього процесу на визначений час. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Розв’язання сучасних питань удоскона-
лення використання інвестиційно-інновацій-
них проектів в економіці викликає 
підвищений інтерес у науковому середовищі. 
Так, Н. Попадинець і Ю. Журавель у своєму 
дослідженні визначили сучасні інструменти 
інвестиційно-інноваційного розвитку націо-
нальної економіки, а саме такі: диджиталіза-
цію та дизайн-менеджмент. Авторами зазна-
чено, що для інвестиційно-інноваційного 
розвитку економіки застосування диджиталі-
зації створює низку конкурентних переваг у 
розрізі операційних процесів діяльності підп-
риємств, а саме: вчасне прийняття управлін-
ське рішення, миттєвий обмін інформацією 
між компетентними співробітниками, 
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