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Перехід до інноваційної моделі розвитку економіки – найхарактерніша 

прикмета сучасного етапу в розвинутих країнах. Реалізація економічних цілей 

пов'язана з інноваційним типом розвитку, в основі якого закладений 

безперервний і цілеспрямований процес пошуку, підготовки та реалізації 

нововведень, які дають змогу не тільки підвищити ефективність 

функціонування виробництва, а принципово змінити способи його розвитку. 

Інновації, особливо у промисловості, – суттєвий елемент підвищення 

ефективності економіки. Промислова інновація починається з ідеї та проходить 

фази дослідження, розробки та створення нових зразків продукції, технологій 

чи послуг та їх комерціалізацію. Активна реалізація інноваційних процесів – 

спосіб повернення до життя традиційних видів економічної діяльності. Він 

полягає у вливанні в них рушійних сил, здатних забезпечити 

конкурентоспроможність і створити нові робочі місця за допомогою 

цілеспрямованого розвитку всієї технологічної бази. На сучасному етапі 

спостерігається істотне зростання ролі окремих суб'єктів господарської 

діяльності, насамперед підприємств високотехнологічних галузей, що 

супроводжується цілеспрямованою взаємодією один з одним і зовнішнім 

середовищем у межах, передбачених механізмами ринкового регулювання, та 

вимагає орієнтації на інноваційний тип розвитку. Ефективність реалізації такої 

концепції значною мірою визначається наявністю маркетингового та 

логістичного забезпечення, що дає змогу виявляти та використовувати існуючі 

та перспективні ринкові можливості, підтримуючи певний баланс зовнішніх і 

внутрішніх чинників, з метою досягнення успіху в конкуренції, максимізації 

показників прибутковості, досягнення високої прихильності споживачів на 

ринку тощо. Необхідність істотного скорочення часових інтервалів і витрат в 

сфері постачання, виробництва і дистрибуції в умовах загострення конкуренції,  



адаптації до складної і динамічної структури мотивацій і пріоритетів 

споживачів, пояснює загострення зацікавленості з боку вітчизняних 

підприємців до логістики як наукової основи сучасного управління потоковими 

процесами. Узагальнення зарубіжного досвіду логістичної діяльності в аспекті 

інноваційної діяльності підприємств обґрунтовує подвійну корисність 

концепції логістики: з одного боку як філософії управління інноваційною 

діяльністю, а з іншого – як безпосередньої організаційно-економічної інновації, 

що приводить до реальної економії витрат (зокрема транспортних, складських, 

пакувальних тощо). Тобто, на даному етапі інновації вступають у системну 

взаємодію з комплексом наявних технологій, зокрема логістичних, створюючи 

підґрунтя для розвитку такого напряму як логістична підтримка інноваційної 

діяльності.  

Необхідність логістичного забезпечення інноваційно-інвестиційного 

потенціалу підприємства обумовлена об’єктивно існуючими факторами:  

1. Необхідний тривалий життєвий цикл проекту вимагає раціонального 

управління економічними потоками.  

2. Як функція управління економічними потоками логістика має 

розроблений механізм застосування свого інструментарію в системі оптимізації 

цих потоків.  

3. При здійсненні інноваційно-інвестиційної діяльності виникають певні 

ризики, тому логістичне забезпечення повинно гарантувати здатність 

знижувати та страхувати відповідні ризики.  

4. Для забезпечення інноваційної діяльності та задоволення потреб в 

фінансових, інтелектуальних та інших ресурсах необхідний доступ до ринків 

капіталів, інформації, праці, що вимагає від логістики поєднання цих ринків.  

5. В процесі здійснення інвестиційної діяльності виникає необхідність 

крізної оптимізації інвестування, перенесення акценту з організаційно-

технічної до організаційно-економічної площини.  

Процес логістизації інноваційно-інвестиційного потенціалу визначає 

ступінь проникнення логістики на різні рівні управління проектами. 



Логістизація спрямована не на руйнацію існуючої системи управління. Вона 

передбачає раціоналізацію та оптимізацію управління економічними потоками. 

В результаті підвищується рівень керованості, мобільності ресурсного 

потенціалу інноваційного проекту, оптимізація та раціоналізація всіх 

економічних потоків. 

При здійснені логістичного забезпечення інноваційно-інвестиційного 

процесу необхідно виконання певних вимог: 1. Повинні бути чітко 

ідентифіковані різні джерела та учасники економічних потоків, тобто вони 

повинні відповідним чином мотивовані на ефективність. 2. Виявлений логічний 

та кількісний взаємозв’язок між потоковими процесами різної економічної 

природи. 3. Організаційно-технологічні умови потокового процесу визначають 

узгодження технології та техніки передачі елементів потоку в оптимальні 

строки, визначених об’ємів та з мінімальними затратами. 4. Визначені 

значимість та функціональне призначення в цілому для інвестиційного проекту 

та для окремих його фаз, а також специфіка організації в них тих чи інших 

потокових процесів. 5. Відкриті місця узгодження, логістичні центри потокових 

процесів, дана оцінка їхньої ролі в проекті, сформульовані завдання 

логістичного забезпечення проектування.  

Інтегровану модель логістичного забезпечення інвестиційного проекту 

можна розглядати як ринковий простір інноваційного проекту, тобто 

сукупність взаємозв’язаних та взаємообумовлених ринків ресурсів, що 

використовується в процесі реалізації інвестиційного процесу.  

Отже, логістичне забезпечення інноваційно-інвестиційного процесу 

повинно сприяти мінімізації затрат, скороченню строків інвестиційного 

проектного циклу, високій якості інвестиційного продукту, збільшенню 

життєвого циклу інвестиційного продукту, експлуатаційній та екологічній 

безпеки інвестиційного продукту, мінімізації втрат за рахунок створення більш 

ефективних підсистем управління ризиками в логістичних системах. 

 


