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ФАКТОРИ АКТИВІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 

ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 
 

У роботі узагальнені основні підходи до систематизації факторів активізації інноваційно-інвестиційного розвитку 
харчової промисловості. Визначено, що фактори у цілях виявлення та оцінювання впливу на забезпечення інноваційно-
інвестиційного розвитку доцільно укрупнено розподілити на дві групи: ендогенні та екзогенні фактори впливу. Виявлені 
специфічні фактори, які належать до кожної з виділених груп та надано їх характеристику. Обґрунтовано висновок про 
важливість структурування  факторів задля підвищення ефективності управлінських рішень за рахунок деталізації їх 
позитивних та негативних проявів на результати інноваційно-інвестиційного розвитку харчової промисловості.  

Ключові слова: інноваційно-інвестиційний розвиток, харчова промисловість, фактори впливу, ендогенні фактори, 
екзогенні фактори. 
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FACTORS OF ACTIVATION OF INNOVATION AND INVESTMENT 

DEVELOPMENT OF THE FOOD INDUSTRY 
 

At the most modern stage, innovative and state-of-the-art results of all active results, which played a role in the 
development of the country's national economy, are being developed. Today's indisputable fact is actually effective in production, 
which is the most modern product for the use in Ukraine of high-quality products that have a black shape that is stored in safety. 

At the same time, the food industry has accumulated a number of problems related to the state of production capacity, 
which in most enterprises is morally and physically obsolete, which affects the quality of products and their competitiveness. Due to 
such circumstances, for the development of the food industry there is a need for innovation and investment programs for large-
scale modernization of production, introduction of new technologies, development of new products. 

In this regard, the systematization of the main factors of the environment of the food industry plays an important role in 
determining the opportunities for intensification of innovation and investment development of the food industry. 

The food industry has accumulated a number of problems related to the state of production capacity, which in most 
companies is morally and physically obsolete, which affects the quality of products and their competitiveness. Due to such 
circumstances, for the development of the food industry there is a need for innovation and investment programs for large-scale 
modernization of production, introduction of new technologies, development of new products. In this regard, the systematization of 
the main factors of the environment of the food industry plays an important role in determining the opportunities for intensification 
of innovation and investment development of the food industry 

The main generalizations to systematization of factors of activization of innovation and investment development of food 
industry are generalized in the work. It is determined that the factors in order to identify and assess the impact on the provision of 
innovation and investment development should be divided into two groups: endogenous and exogenous factors. The specific factors 
that belong to each of the selected groups are identified and their characteristics are given. The conclusion about the importance of 
structuring factors to increase the efficiency of management decisions by detailing their positive and negative manifestations on the 
results of innovation and investment development of the food industry is substantiated. 

Keywords: innovation and investment development, food industry, influencing factors, endogenous factors, exogenous factors. 

 

Вступ. На сучасному етапі розвитку суспільства інноваційні та інвестиційні процеси все активніше 

відіграють роль рушіїв у розвитку національної економіки кожної країни. Беззаперечним сьогодні визначений той 

факт, що ефективність діяльності в харчовій промисловості має суттєве значення для забезпечення населення 

України високоякісними продуктами харчування, що своє чергою формує базу складових безпеки життєдіяльності 

та здоров’я нації. Разом з тим, у харчовій промисловості накопичилась низка проблем, пов’язаних із станом 

виробничих потужностей, які на більшості підприємств морально та фізично застаріли, що позначається якості 

продукції та її конкурентоспроможності. Внаслідок таких обставин, для розвитку харчової промисловості 

відчутна потреба в інноваційних й інвестиційних програмах для здійснення широкомасштабної модернізації 

виробництва, впровадження новітніх технологій, освоєння нових видів продукції. У зв’язку з цим 

систематизація основних факторів середовища функціонування підприємств харчової промисловості 

відіграє важливу роль для визначення можливостей активізації інноваційно-інвестиційного розвитку 

харчової промисловості. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню факторів впливу на інноваційно-

інвестиційні процеси в цілому та у харчовій промисловості присвячено низку наукових публікацій таких 

авторів як Бондаренко Н.М., Войнаренко М.П., Городинський Т.І.., Коваленко С.М., Осипов В.М., 

Павлюк А.П., Федулова Л.І. та ін. 

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Інноваційно-інвестиційний розвиток 

харчової промисловості доволі складний та неоднозначний процес, який характеризується спроможністю 

отримання нових результатів, пошуку нових ідей, своєчасним використанням інновацій та жорстких вимог 

до якості. Саме вимоги якості для харчової промисловості є надзвичайно важливою проблемою внаслідок 
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специфічності самого кінцевого продукту – продукту для харчування, який споживається населенням. У 

цьому контексті вагомого значення набуває активізація інноваційно-інвестиційного розвитку, за рахунок 

чого така якість може бути досягнута шляхом застосування передових технологій виробництва.   

Постановка завдання. Метою статті є систематизація наукових поглядів та узагальнення підходів 

до виділення основних факторів, які впливають на активізацію інноваційно-інвестиційного розвитку в 

харчовій промисловості. 

Виклад основного матеріалу. Будь-який інноваційно-інвестиційний розвиток являє собою не лише 

відображення параметрів інноваційного процесу, але й розвитку сукупності чинників та умов, які необхідні 

для його забезпечення та здійснення. 

На сучасному етапі розвитку ефективність харчової промисловості неможлива без активізації 

інноваційно-інвестиційних процесів. Інноваційно орієнтований напрям розвитку промисловості, який 

пов’язаний із наукою, сприяє високому рівню конкурентоспроможності та стабільному розвитку харчової 

промисловості. Отже дослідження особливостей інноваційно-інвестиційного розвитку харчової 

промисловості є важливим завданням, яке потрібно вирішити сучасними науковцями та полягає у 

систематизації факторів, що впливають на цей процес, а тому виникає потреба у здійсненні аналізу факторів 

активізації інноваційно-інвестиційного розвитку.  

Аналіз основних підходів до систематизації факторів активізації інноваційно -інвестиційного 

розвитку, які висвітлені у науковій літературі дало підстави стверджувати про існування сукупності 

різних ознак класифікації факторів активізації інноваційно-інвестиційного розвитку харчової 

промисловості (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Систематизація факторів активізації інноваційно-інвестиційного розвитку харчової промисловості 

Джерело: систематизовано автором на основі [4, 5, 7, 8] 

 

Так, більшість авторів серед груп факторів активізації інноваційно-інвестиційного розвитку 

розрізняють: нормативно-правові, політичні, фінансово-економічні, організаційно-управлінські, суспільні та 

екологічні. При цьому кожну з окреслених груп відносять різні факторні ознаки впливу на результати 

інноваційно-інвестиційного розвитку харчової промисловості. Зокрема, Городиський Т. до фінансово-

економічних факторів пропонує включати: налагоджену систему фінансування інноваційних процесів, 

систему формування сприятливого соціально-економічного середовища в інноваційній діяльності. До 

організаційних – комплексний механізм формування інноваційного потенціалу та реалізацію інноваційної 

політики [4, с. 276–284]. 

На рівні держави у дослідженнях Соменкової Н. серед факторів активізації інноваційно-

інвестиційного розвитку виокремлюється макроекономічний напрям, що включає фактори, які 

перешкоджають або обмежують інноваційно-інвестиційні процеси [12, с. 160–162].  

На особливу увагу заслуговує підхід Череп А., яка вважає, що на активізацію інноваційно-

інвестиційного розвитку впливає сукупність факторів, серед яких економічні, інституціональні, 

організаційно-технологічні. Раціональне поєднання цих факторів формує умови для ефективного 

використання інновацій [14, с. 85].  

Войнаренко М. у своїй праці визначає, що на інноваційно-інвестиційний розвиток в Україні 

найбільшою мірою впливають такі основні фактори [3, с. 19]: наявність умов для інноваційно-

інвестиційного розвитку, значний науковий та технічний потенціал і наукомісткі виробництва; 

ФАКТОРИ 

АКТИВІЗАЦІЇ 

ІННОВАЦІЙНО-

ІНВЕСТИЦІЙНОГО 

РОЗВИТКУ 

За силою впливу: 

– слабкого впливу; 

– середнього впливу; 

– сильного впливу 

За характером прояву  

– прямі; 

– непрямі 

За тривалістю впливу: 

– постійно діючі; 

– тимчасово діючі 

За рівнем  

прогнозованості: 

– прогнозовані; 

– непрогнозовані 

За рівнем економічного впливу: 

– макроекономічного рівня; 

– мезоекономічного рівня; 

– мікроекономічного рівня 

За характером 

результативності впливу: 

– позитивні; 

– негативні 

За можливістю впливу: 

– піддаються регулюванню; 

– не піддаються регулюванню 

За напрямком впливу: 

– екзогенні; 

– ендогенні 
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недосконалісь та невідповідність законодавства вимогам нормативного забезпечення; відсутність 

необхідних джерел фінансування; механізм виходу із кризи. 

Беновська Л., Бондаренко Н., Павлюк А., А. Полянська наголошують на необхідності розвитку 

технологічних укладів, дієвості державної інноваційної та інвестиційної політики та розвитку 

інфраструктури, визначення місця та значення інноваційно-інвестиційних процесів, рівню науково-

технічного розвитку та якості діяльності науково-дослідницьких закладів, динаміки витрат промисловості на 

науково-дослідницькі роботи, налагодженості співпраці між приватним сектором та університетами 

стосовно організації досліджень [1; 2; 10; 11].  

Слід відзначити, що у проведених дослідженнях не достатньо уваги приділено персоналу в 

активізації інноваційно-інвестиційного розвитку. У цьому аспекті на особливу увагу заслуговує 

класифікація Павлюка А., яка передбачає важливість рівня кваліфікованості персоналу, здатного формувати 

інновації [9, с. 93–97]. У дослідженні Коваленка С., серед факторів окремо виділено інноваційну культуру та 

рівень соціальної відповідальності бізнесу [6, с. 6].  

Результати проведеного аналізу праць дають підстави стверджувати, що сукупність факторів, які 

впливають на активізацію інноваційно-інвестиційного розвитку харчової промисловості доцільно поділяти 

на екзогенні та ендогенні; позитивні і негативні; безпосередні та опосередковані; постійно діючі та 

тимчасові; фактори, які регулюються, та ті, що не підлягають регулюванню. 

Окремо варто розглянути більш детально на особливостях ендогенних та екзогенних факторів.  

До ендогенних факторів активізації інноваційно-інвестиційного розвитку харчової промисловості 

варто віднести внутрішні змінні, які стимулюють до створення інновацій. Ендогенні фактори залежать від 

особливостей функціонування харчової промисловості, кадрового забезпечення, індивідуальних умов праці 

тощо. Для екзогенних характерним є врахування дії чинників макросередовища.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Екзогенні фактори активізації інноваційно-інвестиційного розвитку харчової промисловості 

Джерело: розроблено автором 

 

Заслуговує на увагу структурування ендогенних факторів активізації інноваційно-інвестиційного 

розвитку, запропоноване Л. Федуловою [13, с. 48], яка до них відносить: рівень кваліфікації працівників, 

маркетингу і комерційна діяльність, внутрішній клімат в організації, навчання провідних спеціалістів, 

мотивація працівників, рівень підготовки до спеціалізації галузі, відповідних  науково-технічних знань, 

налагодженість зовнішньоекономічних зв’язків, патентно-правові питання. До екзогенних факторів 

інноваційно-інвестиційного розвитку авторка відносить: попит на продукцію, податкове навантаження, 

взаємовідносини з великими підприємствами і замовниками, обсяги постачання сировини та її якість, 

стандартизація і сертифікація продукції, фінансово-кредитна політика, захист інтелектуальної власності, 

функціонування інноваційної інфраструктури, страхування ризиків, наявність державного замовлення, 

– стан ринку праці;  

– розвиток науково-дослідних робіт;  

– рівень стимулювання інноваційної діяльності 

з боку держави; 

– соціальна відповідальність підприємства 

перед суспільством; 

– соціокультурні цінності і традиції 

Соціокультурні 

ЕКЗОГЕННІ ФАКТОРИ 

– рівень економічного розвитку країни; 
– особливості економічних відносин, 

– система кредитування і фінансування інноваційної 

діяльності в країні, 
– інноваційна інфраструктура; 

– інвестиції у НДДКР 

– нормативно-

правова база в 

інноваційній сфері; 

– рівень захисту 

інтересів 

підприємств-

новаторів 

Фінансово-економічні 

Техніко-технологічні Нормативно-правові 

– рівень розвитку 
технологічних укладів; 

– інтеграція науки  

і виробництва;  
– рівень науково-технічного 

й технологічного потенціалу 

Екологічні 

– раціональне використання ресурсів; 

– вплив інноваційних продуктів на довкілля; 
– застосування альтернативних джерел енергії; 

– ведення інноваційної діяльності із дотриманням 

екологічних стандартів; 

– утилізація відходів інноваційного виробництва 
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супровід відповідних інноваційних проектів, потреба налагодження зовнішньоекономічних зв’язків. Своєю 

чергою, науковцем обґрунтована сукупність латентних факторів, до яких віднесено: технічний стан 

обладнання, рівень організації виробництва та можливості його вдосконалення, випуск пробної партії, 

рівень підтримки наукових розробок, участь у виставках, пошук можливостей запуску інноваційної 

продукції на виробництво, забезпечення відповідності структури підприємства потребам в розвитку його 

інноваційного потенціалу.  

Таким чином, узагальнюючи підходи до систематизації факторів інноваційно-інвестиційного 

розвитку на державному, регіональному та рівні підприємства, можна зробити висновок, що в сучасних 

дослідженнях існує значна їх різноманітність. Разом з тим, у всіх підходах спільною позицією є характер 

появи факторів. Саме з такої точки зору доцільно всі можливі фактори активізації інноваційно-

інвестиційного розвитку харчової промисловості поділяти на дві групи: екзогенні та ендогенні.  

Екзогенні фактори впливу у свою чергу містять такі групи: техніко-технологічні, фінансово-

економічні, соціокультурні, екологічні та нормативно-правові (рис. 2).  

У свою чергу ендогенні фактори активізації інноваційно-інвестиційного розвитку харчової 

промисловості вміщують внутрішні змінні, які забезпечують мотивацію працівників до формування та 

розвитку інновацій. Такі фактори залежать від особливостей функціонування підприємств, кадрової 

політики, індивідуальних умов праці та організаційної структури виробництва. До ендогенних факторів 

активізації інноваційно-інвестиційного розвитку харчової промисловості доцільно включити такі групи: 

організаційно-управлінські, фінансово-економічні та соціально-технічні (рис. 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рис. 3. Ендогенні фактори активізації інноваційно-інвестиційного розвитку харчової промисловості 

Джерело: розроблено автором 

 

Результати аналізу ендогенних факторів активізації інноваційно-інвестиційного розвитку харчової 

промисловості, дають змогу обґрунтувати висновок, що всі фактори перебувають у взаємозв’язку та суттєво 

впливають на  інноваційно-інвестиційний розвиток  харчової промисловості. 

Враховуючи  важливість виділених факторів варто звернути увагу на існуючий рівень кваліфікації 

персоналу, адже саме кадровий потенціал є рушієм інноваційно-інвестиційного розвитку харчової 

промисловості та генератором новітніх ідей. Загальновідомим є той факт, що сучасні технології 

розвиваються швидше, ніж персонал, тому професійна підготовка та підвищення кваліфікації мають 

забезпечувати динамічний розвиток персоналу на протязі усього періоду праці, що, у свою чергу, 

передбачає процес оновлення та формування нових знань, освоєння нової техніки та технологій.  

ЕНДОГЕННІ  

ФАКТОРИ  

Організаційно-управлінські 

– номартивно-технічна документація; 

– гнучкість організаційної структури; 

– рівень комунікативних зв’язків між 

підрозділами підприємства; 

– організація праці (зокрема й управлінської) 

Соціальні 

Фінансово-економічні  

Технічні 

– рівень розвитку технологій і обладнання; 

– технологічні уклади; 

– тип виробництва; 

– можливість кооперації з іншими 

підприємствами і науковими установами; 

– якість сировини і матеріалів 

. 

– висококваліфікований персонал; 

– корпоративна культура; 

– використання міжнародних стандартів в 

управлінні персоналом; 

– система професійного навчання 

персоналу;  

– система мотивації праці;  

– сприйнятливість працівниками інновацій 

Соціотехнічні 

–  забезпеченість фінансовими ресурсами; 

– фінансова підтримка держави;  

– термін окупності нововведень;  

– можливість залучення фінансових ресурсів з інших 

джерел; 

– економічні ризики 
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Висновки. Результати проведеного аналізу засвідчують, що в сучасних умовах у науковій економічній 

літературі відсутня єдина думка щодо систематизації факторів активізації інноваційно-інвестиційного розвитку 

харчової промисловості. Безумовно, у питаннях формування інноваційно-інвестиційного розвитку харчової 

промисловості, належного інструментарію присутня значна  кількість проблем теоретико-методичного та 

практичного характеру, вирішення яких запропоновано у рамках нашого дослідження.  

Такий підхід дозволяє досягти прискорення та підвищення ефективності використання сучасних 

технологій, розробок, розвивати інтелектуальний потенціал. Отже, для успішного управління інноваційно-

інвестиційним розвитком харчової промисловості варто постійно вивчати зміни інноваційної політики в 

країні, та сприяти ефективному розвитку інтелектуального капіталу. 
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