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Статтю спрямовано на пошук, формування та обгрунтування теоретикоAметодичних аспектів зменA

шення ступеня невизначеності, упередження, зниження ризиків та адаптації до ризикових подій в управA

лінні реалізацією інвестиційноAінноваційних проектів підприємств. Досліджено активність у виконанні

проектів з розвитку підприємств України за структурою капітальних інвестицій: за матеріальними актиA

вами (машини та обладнання, інженерні споруди) та нематеріальними активами (права на комерційні

позначення, об'єкти промислової власності, авторські та суміжні права, патенти, ліцензії; програмне заA

безпечення). Виявлено, що проекти з інноватизації виробництв впроваджуються уповільненими темпаA

ми, і не є предметом інвестиційного інтересу. Конкретизовано ризики виконання інвестиційноAінноваA

ційних проектів у часовому аспекті (за доінвестиційною стадією, стадією реалізації, постпроектною стаA

дією) та обгрунтовано їх причинноAнаслідковий зв'язок протягом життєвого циклу проекту. ОбгрунтоваA

но зростання невизначеності реалізації проектів зі зростанням масштабності середовищ функціонуванA

ня підприємства. Доведено поділ ризиків інвестиційноAінноваційних проектів за джерелами виникненA

ня на ризики, що виникають у внутрішньому середовищі підприємства, у його бізнесAсередовищі та зовA

нішньому економічному середовищі. Визначено, що в управлінні ризиками проектів має враховуватись

такий поділ та використовуватись методи упередження ризику за першим середовищем, методи зниA

ження ризику — за другим, методи нівелювання негативного впливу ризикових подій — за третім. КонA

кретизовано зазначені методи з позицій: спроможності підприємства реалізувати інвестиційноAінноваA

ційний проект (аналіз досвіду виконання НДДКР, достатнього рівня інноваційності обладнання, спроA

можності апробувати інновації протягом реалізації проекту, можливості фінансування інвестиційноAінноA

ваційних проектів з власних джерел); забезпечення виконання угод з контрагентами (врегулювання

співпраці з постачальниками, спільна реалізація інноваційноAінвестиційних проектів з інноваційними

організаціями, визначення фінансових взаємовідносин з інвесторами, застосування колаборативної взаєA

модії з замовником); адаптації до зміни економічних умов.

The article is aimed at finding, formation and substantiation of theoretical and methodical aspects of reducing

the uncertainties degree, prejudice, risks reduction and adapting to risky events in managing the implementation

of investmentAinnovative projects at the enterprise. The activity of Ukrainian enterprises in the development

projects implementation is investigated by the structure of capital investments: in tangible assets (machinery

and equipment, engineering structures) and intangible assets (rights to commercial designations, objects of

industrial property, copyright and related rights, patents, licenses; software). It has been found that production

innovation projects are being implemented at a slow pace and are not a matter of investment interest. The risks

of implementation of investmentAinnovative projects in time aspect (by preAinvestment stage, implementation

stage, postAproject stage) are specified and their cause and effect relation during the project life cycle is

substantiated. The increasing uncertainty of project implementation with increasing scale of enterprise

functioning environments is substantiated. The division of investmentAinnovative projects risks by sources of

occurrence into the risks arising in the enterprises internal environment, in its business environment and external
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Реалізація інвестиційно$інноваційних проектів як

ключових інструментів розвитку підприємств потребує
не тільки виявлення ризиків та заходів їх нівелювання
на початкових стадіях, але й систематичного контролю$
вання та регулювання впродовж усього процесу їх ви$
конання, що ускладнюється в умовах невизначеності.
Водночас управління ризиками має грунтуватись на по$
стійному пошук нових підходів та методів, які б врахо$
вували особливості функціонування підприємств у си$
стемі ринкових відносин, бізнес$середовищі та загаль$
ному економічному середовищі.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Проблематиці невизначеності та управління ризи$

ками інвестиційно$інноваційних проектів приділяється
значна увага науковців. Так, Н.В. Касьяновою, С.С. Яцюк
на основі грунтовного аналізу підходів до оцінювання
ризиків інноваційних проектів в умовах невизначеності,
запропоновано модель управління ризиком, шляхи їх
мінімізації та методи оцінки [1], Я.Д. Паранюком оха$
рактеризовано сутність інноваційного ризику як неви$
значеності доходів від певного виду капітальних інвес$
тицій унаслідок несприятливих обставин у процесі його
реалізації [2], О.М. Полінським, А.Л. Ширіним запро$
поновано методику зниження ризиків впровадження
інноваційних проектів, яка грунтується на відмові від
ризикованого проекту на користь менш ризикованого
та застосуванні мінімізації ризику [3]. Т.В. Пуліною вис$
вітлено питання сучасних тенденцій управління ризи$
ками під час планування та реалізації інноваційних про$
ектів, виділено комплекс такого управління в Україні та,

economic environment is proved. It is determined that in the project risk management such separation should be

taken into account. There is suggested a specific division of methods to use in project risks management: methods

of risk prevention in the first environment, methods of risk reduction — in the second and methods of leveling

the risk events negative impact — in the third. These methods are specified from such positions as: the enterprises

ability to implement the investmentAinnovative projects (analysis of R&D experience, a sufficient level of

equipment innovation, the ability to try out innovations during the project implementation, the ability to finance

investmentAinnovative projects from their own sources); ensuring implementation of agreements with

counterparties (regulation of cooperation with suppliers, joint implementation of innovationAinvestment projects

with innovative organizations, determination of financial relations with investors, application of collaborative

interaction with the customer); adaptation to changing economic conditions.

Ключові слова: проект, інвестиції, інновації, підприємство, ризики, невизначеність, середовище функ�
ціонування, стадії реалізації проекту, управління.

Key words: project, investment, innovation, enterprise, risks, uncertainty, operating environment, project
implementation stages, management.

на основі аналізу повідної практики, визначено опти$
мальні методи управління ризиками з позиції забезпе$
чення прибутковості [4]. Невизначеність інноваційної
діяльності розкрито у праці Є.А. Мільської, де уточне$
но чинники виникнення невизначеності в економічних
процесах пов'язаних з інноваціями, здійснено її класи$
фікацію, обгрунтовано принципи та підходи до прий$
няття рішень у таких умовах, зазначено, що невизна$
ченість є принципово невід'ємною складовою частиною
інноваційного процесу, оскільки інновації нерозривно
пов'язані з дослідженням нового та недослідженого,
запропоновано вирішення проблематики невизначе$
ності на основі імітаційного динамічного моделювання
[5]. Зважаючи на вагомий вклад учених у розвиток теорії
ризиків та пошук шляхів їх мінімізації в умовах невиз$
наченості, потребує подальших досліджень уточнення
ризиків інвестиційно$інноваційних проектів за часовим
чинником, а також визначення методів управління ри$
зиком зі зростання ступеня невизначеності за середо$
вищами функціонування підприємства.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є формування та обгрунтуван$

ня теоретико$методичних аспектів зменшення ступеня
невизначеності, упередження, зниження ризиків та
адаптації до ризикових подій в управлінні реалізацією
інвестиційно$інноваційних проектів підприємств.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Активність у виконанні проектів з інноваційного
розвитку підприємств можна виявити за структурою ка$
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Машини, обладнання та інвентар
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Інвестиції в матеріальні активи загалом в структурі капітальних інвестицій

Рис. 1. Інвестиції в матеріальні активи, %
Джерело: складено на основі [6].
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пітальних інвестицій за видами активів, що надасть мож$
ливість визначити напрями вкладень саме у реальні інве$
стиційні проекти. Так, протягом 2017—2019 рр. в еко$
номіці України значно переважали вкладення в мате$
ріальні активи з загального обсягу інвестицій (понад
90%) [6]. Серед активів, які є об'єктами реалізації про$
ектів розвитку підприємств є машини та обладнання, а
також інженерні споруди (рис. 1). За досліджуваними
даними можна вважати, що їх структура фінансування
протягом останніх трьох років суттєво не змінилась, і у
комплексі складає близько 22—60%. Це дозволяє суди$
ти про зацікавленість підприємств у пошуку можливос$
тей реалізовувати проекти відновлення технічного об$
ладнання, розвитку конструкторських потужностей і
спрямування зусиль на зниження зношеності матеріаль$
но$технічної бази.

На жаль, інноватизація виробництв відбувалась упо$
вільненими темпами, і не стала предметом значного інве$
стиційного інтересу. Інвестування в нематеріальні ак$
тиви залишалось вкрай низьким (рис. 2) і складало до
4% (крім 2018 р. — 6,7%) [6]. Водночас інвестиційний
супровід прав на комерційні позначення, об'єкти про$
мислової власності, авторські та суміжні права, патен$
ти, ліцензії і т. ін., хоч і складали 61,8% — у 2018 р., та
38,9% — за три квартали 2019 р. від загального обсягу
інвестицій у нематеріальні активи, проте знаходяться в
межах 4% від усіх капітальних інвестицій [6]. Зазначене
свідчить про низьку активність підприємств у залучені
інвестицій на реалізацію інвестиційно$інноваційних про$
ектів, недосконалу інноваційну політику, довготривалу
орієнтацію на виробництво традиційних видів продукції.

Реалізація проектів підприємств, які містять інно$
ваційну складову передбачає наявність комплексу ри$
зиків, що є одним із вагомих чинників упередження за$
лучення інвестиційних ресурсів. Як зазначають науковці
рівень ризиків інноваційних проектів набагато вищий,
ніж інших інвестиційних проектів, що зумовлено рядом
чинників та специфікою проектів інноваційного спря$
мування зорієнтованих на впровадження нових техно$
логій з метою оновлення продукції, використання но$
вих технологій для розроблення нових продуктів і т. ін.
[1]. Враховуючи, що саме невизначеність результатів
проекту є ключовою відмінністю звичайного проекту від
інноваційного, класичні моделі оцінки інвестиційних
проектів (NPV, DCF) базуються на побудові прогноз$
них фінансових показників, що є проекцією розвитку
проекту на стадії масштабування продукту, вони фак$
тично ігнорують притаманні інноваційним проектам
ризики, та, відповідно, потребують перегляду доціль$
ності їх застосування [7].

Науковці визначають ряд ризиків, притаманних інве$
стиційно$інноваційним проектам, здебільшого поділя$
ючи їх на внутрішні та зовнішні. Зокрема до внутрішніх
ризиків відносять: помилки проектно$кошторисної до$
кументації, кваліфікація найманих працівників, пору$
шення термінів поставок матеріалів та сировини, роз$
рив контрактів [3]; ризики помилкового вибору іннова$
ційного проекту, ризики пов'язані з забезпеченням прав
власності [1]; ризики пов'язані зі зміною відсоткових
ставок, зокрема запозичення коштів, ризики неякісних
маркетингових досліджень, ризики пов'язані зі збитка$
ми, що виникають у процесі реалізації продуктів чи по$
слуг або у випадках недоотримання прибутку, (наприк$
лад, зміна ринкової ситуації, зниження попиту тощо),
промислові ризики зумовлені порушенням процесів ви$
робництва, інвестиційні ризики зумовлені неповернен$
ням інвестованих коштів [4]; неповнота або неточність
інформації про динаміку техніко$економічних показ$
ників, параметри нової техніки і технології, інформації
про фінансове становище та ділову активність
підприємств учасників [2]. Зовнішні ризики включають
фінансово$економічні ризики (ризики, пов'язані з не$
стабільністю законодавства і поточною економічною
ситуацією), зовнішньоекономічні ризики, валютні ризи$
ки, форс$мажорні обставини [3]; політичні ризики по$
в'язані з можливістю зміни соціально$політичної обста$
новки, екологічні ризики зумовлені погіршенням навко$
лишнього середовища [4]; ризики, пов'язані із нестаб$
ільністю економічного законодавства, умов інвестуван$
ня і використання прибутку, коливання ринкової кон'$
юнктури, цін, валютних курсів, ризики невизначеності
природно$кліматичних умов, можливість стихійних лих
[2].

Враховуючи, що підприємства є суб'єктами реаль$
ного сектору економіки, ризики інвестиційно$іннова$
ційних проектів за джерелами виникнення можна под$
іляти на такі, що виникають у зовнішньому економічно$
му середовищі їх функціонування, у бізнес$середовищі
— внаслідок непередбачуваної поведінки стейкхолдерів
та інших учасників інвестиційно$інноваційного проек$
ту, а також ризики, що утворюються у внутрішньому се$
редовищі підприємства внаслідок не спроможності, не
готовності та перебільшених можливостей підприємств
реалізовувати проекти. Крім цього, ризики розподіля$
ються і у часовому аспекті на ризики доінвестиційної
стадії, стадії реалізації, постпроектної стадії (табл. 1).
Слід зазначити, що такі ризики не є незалежними і ма$
ють причинно$наслідковий зв'язок. Зокрема ризики
проекту, що виникають у внутрішньому середовищі
підприємства на доінвестиційній стадії через неправиль$

3,7

50,5

35,4

6,7

30,5

61,8

3,8

45,9

38,9

0

20

40

60

80

100

%
2017 2018 2019 (1-3) квартал

Роки
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Інвестиції в нематеріальні активи загалом в структурі капітальних інвестицій

Рис. 2. Інвестиції в нематеріальні активи, %

Джерело: складено на основі [6].
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но сформований бюджет, на стадії реалізації виража$
тимуться у непродуктивному освоєнні інвестицій, а на
постпроектній стадії — у невідповідності витрат на про$
ект та обсягів отриманого прибутку. У разі переоцінен$
ня спроможності підприємства до самостійного вико$
нання проекту — на доінвестиційній стадії, на стадії ре$
алізації може спричинити ризик відмови партнерів про$
екту продовжувати участь у ньому, а на постпроектній
стадії призвести до невідповідності результату проек$
ту плановим, виведення на ринок неконкурентоспро$
можного продукту.

Враховуючи інноваційність об'єкту проекту та мож$
ливу економічно вигідну перспективу розробки, особ$

ливими ризиками на доінвестиційній стадії, що виника$
ють у бізнес$середовищі підприємства, є розподіл прав
власності, який може не задовольнити учасників про$
екту через прагнення отримати більше прав власності
на інновацію. На стадії реалізації такий ризик може
трансформуватись у вихід учасників із проекту зі збе$
реженням частини прав власності, і, як наслідок, за
прийняття не повної участі від запланованої, такі учас$
ники матимуть права на інновацію, визначену на почат$
кові стадії виконання проекту. В результаті на постпро$
ектній стадії можливе виникнення ризику перепрода$
жу прав власності стороннім юридичним чи фізичним
особам.

Джерело: складено автором.

Ризики доінвестиційної 
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продукту   

Невідповідність 
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обладнання 

Недостатність потужностей 
підприємства для 
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Таблиця 1. Ризики інвестиційно5інноваційних проектів за часовим чинником

Рис. 3. Відповідність методів управління ризиком зростанню ступеня невизначеності за середовищами
функціонування підприємства
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Джерело: складено автором.
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Ризики інвестиційно$інноваційних проектів, які ви$
никають у зовнішньому економічному середовищі
підприємств на доінвестиційній стадії визначаються не$
сприятливістю, нестабільністю, турбулентністю еконо$
мічних процесів та поведінки суб'єктів такого середо$
вища, що зумовлюють недоцільність виконання про$
ектів, на стадії реалізації — динамічністю різних змін
в економіці та бізнес$середовищі, які уповільнюють або
ж упереджують подальше виконання проектів, на по$
стпроекній стадії — виникненням внаслідок не прий$
няття інновації споживчим сектором, що також при$
зводить до втрати ефективності новостворених інно$
вацій.

Науковцями визначено низку методів управління
ризиками інвестиційно$інноваційних проектів. Зокрема
Т.В. Пуліна, поділяючи їх на до реалізаційну фазу та
фазу реалізації, вважає, що на першій мають викорис$
товуватись методи прямого впливу на керовані чинни$
ки ризику: аналіз та оцінка інноваційного проекту, пе$
ревірка потенційних партнерів, складання плану та про$
гнозу інноваційної діяльності, добір персоналу, ство$
рення креативного та позитивного інноваційного на$
строю менеджерів на всіх рівнях управління, організа$
ція захисту комерційної таємниці; на другій — методи
розподілу ризиків, диверсифікації, передачі (трансфе$
ру) ризику, лімітування, хеджування, резервування [4;
8]. С.А. Самоволєва на етапі формування техніко$еко$
номічного обгрунтування (або бізнес$плану проекту)
пропонує знижувати вплив фактору невизначеності на
основі методів інвестиційного аналізу: верифікацією да$
них, закладених у проект; перевіркою повноти інфор$
мації; попередніми розрахунками, аналізом чутливості,
беззбитковості, а у разі наявності більш деталізованої
інформації — використовувати математико$статистичні
методи [9]. Ступінь невизначеності, а отже, і спромож$
ності підприємства впливати на упередження чи нівелю$
вання ризику знижується з наступним за масштабністю
середовищем функціонування підприємства (рис. 3).
Тому застосування методів зниження ризику має відбу$
ватись саме з точки зору зазначеної позиції, враховую$
чи різний ступінь спроможності впливу підприємства на
ризикові події. Так, у разі ризиків, які виникають у внут$
рішньому середовищі підприємства, доцільно застосо$
вувати методи упередження ризику, які базуються на
аналізі потенціалу, економічної спроможності
підприємства. На рівні бізнес$середовища слід спрямо$
вувати зусилля на зниження ризику шляхом приділен$
ня уваги економічним відносинам. У разі виникнення
ризиків у зовнішньому економічному середовищі, ба$
жано використовувати методи нівелювання негативно$
го впливу ризикових подій на реалізацію інвестицій$
но$інноваційних проектів, адаптації підприємства до їх
настання.

Внутрішнє середовище підприємства є зоною з най$
меншим рівнем невизначеності, оскільки аналіз та упе$
редження настання несприятливих подій можливе шля$
хом управління ризикозахищеністю підприємства. Оці$
нювання ризиків має грунтуватись на діагностиці спро$
можності підприємства реалізувати інвестиційно$інно$
ваційний проект. Об'єктами такого аналізу мають ста$
ти нижчезазначені фактори.

Досвід виконання НДДКР у процесі реалізації інве$
стиційно$інноваційного проекту. Під час визначення ри$
зиків на доінвестиційній стадії має значення не тільки
досвід виконання інвестиційно$інноваційних проектів,
а саме НДДКР, як специфічного інноваційного проце$
су, що потребує, в тому числі експериментального про$
ектування розробок. Відсутність досвіду їх реалізації на
підприємстві може призвести до дублювання функцій,
неспроможність застосовувати паралельну інженерну
розробку. Крім цього, виникають проблеми під час
відриву працівників від основної діяльності. Тому в си$
стемі економічних відносин підприємства, яке запровад$
жує реалізацію проектів з інноваційною складовою ма$

ють бути присутні партнери з інноваційної інфраст$
руктури (НДІ, технопарки тощо). У такому разі відбу$
ватиметься як упередження ризику, так і його роз$
поділ.

Достатній рівень інноваційності обладнання для реа$
лізації проекту. Аналіз рівня матеріально$технічного за$
безпечення підприємства для реалізації інвестиційно$
інноваційних проектів є недостатнім і потребує техні$
ко$технологічного аудиту, призначеного для виявлен$
ня рівня його інноваційності. Лише за умов своєчасної
модернізації та переоснащення рівень матеріально$тех$
нічної бази відповідатиме рівню інноваційних техно$
логій, які використовуватимуться впродовж виконання
проекту.

Спроможність апробувати інновації протягом реа$
лізації інвестиційно$інноваційного проекту. Апробуван$
ня інновацій під час реалізації проекту забезпечувати$
ме практичну придатність розробкам, що сприятиме їх
реалізації споживачам.

Можливості фінансування інвестиційно$інновацій$
них проектів з власних джерел. Підприємство, яке про$
ваджуватиме інвестиційно$інноваційний проект має пе$
редбачати можливість виходу інвестиційних партнерів
у процесі його реалізації. Упередження ризику не за$
вершення проекту є можливим у разі певного страху$
вання проекту власними коштами підприємства. З цією
метою доцільною є практика створення окремих венчур$
них підрозділів або дочірніх венчурних компаній на ве$
ликомасштабних підприємствах. За їх відсутності бажа$
но створювати фонди страхування фінансового супро$
воду проекту.

У разі ризиків, які утворюються у бізнес$середовищі
функціонування підприємства, рівень невизначеності
зростає, і тому методи його зниження мають бути спря$
мовані на забезпечення виконання різних угод з контра$
гентами інвестиційно$інноваційних проектів. До них
можуть належати наведені нижче.

Врегулювання співпраці з постачальниками, що пе$
редбачає перевірку техніко$технологічної та економіч$
ної спроможності виготовляти якісну та відповідну роз$
роблюваній інновації сировину та комплектуючі. Крім
цього, слід уточнювати і обсяги таких постачань для
можливості їх масштабування на постпроектній стадії
інвестиційно$інноваційного проекту з переходом про$
дукту у виробництво. Бажано долучати постачальників
і в якості інвесторів у проект, де вкладеннями стане їх
продукція, а повернення коштів відбуватиметься з при$
бутків від проекту. Це дозволяти розподіляти ризики і
підвищить економічний інтерес постачальників. Доціль$
но також користуватись форвардними угодами на по$
стачання сировини та матеріалів.

Спільна реалізація інноваційно$інвестиційних про$
ектів з інноваційними організаціями. Наявність іннова$
ційної складової в досліджуваних проектах визначає
ряд можливих ризиків їх не завершення у разі недостат$
ності як інноваційного потенціалу підприємства, так і
інтелектуального капіталу. Тому під час залучення нау$
ково$дослідницьких установ, конструкторських бюро,
проектних організацій слід чітко викладати умови
співпраці, розподілу прав власності та процедури вико$
ристання потенціалу таких суб'єктів. Бажано також
здійснювати перевірку установ на наявність ресурсно$
го забезпечення, відповідності методів наукових дослі$
джень вимогам проекту.

Визначення фінансових взаємовідносин з інвестора$
ми. Ключовим стейкхолдерами реалізації інвестиційно$
інноваційних проектів є інвестори. Для зменшення ри$
зиків, пов'язаних зі співпрацею з ними, мають опрацьо$
вуватись питання щодо діапазону відсотків прибутку від
проекту, яку бажає отримати інвестор. Варто уточню$
вати фінансову спроможність інвестора, визначати ба$
ланс участі різних інвесторів в інвестуванні проектів.
Слід також з'ясовувати принципи формування їх інвес$
тиційних портфелів. Якщо здійснюються інвестиції за
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ситуаційним принципом, вони є високоризикованими
для підприємства$розробника, оскільки зростає ймо$
вірність виходу з проекту інвестора за зміни його інвес$
тиційної привабливості. У такому разі потрібно чітко
викладати в угодах наслідки недотримання зустрічних
зобов'язань. Якщо вкладення інвестора зорієнтовані на
проекти однакового спрямування в певній промисло$
вості, ризиком стане перетікання інформації про роз$
робку в інші проекти, де у інвесторів є вищий економіч$
ний інтерес. Оптимальним є обрання інвесторів, які ор$
ієнтовані на інвестиції у вазємопов'язані проекти, що
передбачають створення основних та супутніх інно$
вацій. Вагомим аспектом є розподіл прав власності на
створювану розробку, особливо у разі якщо інвестора$
ми виступають підприємства з тієї ж сфери діяльності,
що і підприємство розробник. Доцільно також уточню$
вати і поділ ринку, якщо результат проекту буде комер$
ціалізовуватись нарізно обома партнерами.

Колаборативна взаємодія з замовником. У разі,
якщо інвестором проекту виступає замовник інновації,
доцільно його реалізовувати на основі колаборативної
взаємодії. Участь замовників на основі спільно$взаєм$
них відносинах дозволятиме: нівелювати створення роз$
робок, які не відповідатимуть потребі, видозмінювати
проект відповідно до зміни інтересів, умов діяльності,
ринкових перспектив замовника тощо.

У разі виникнення ризиків, притаманних зовніш$
ньому економічному середовищу функціонування
підприємства, під час реалізації інноваційно$інвести$
ційних проектів мають використовуватись методи ніве$
лювання негативного впливу ризикових подій. Зокрема
за несприятливого інвестиційного клімату для під$
приємства можливим є створення спільних розробок з
закордонними партнерами на їх території, з наступним
використанням результатів проекту вже на території
розробника. У разі ж нестабільності зовнішніх еконо$
мічних умов доцільно розподіляти створення інновації
на різні етапи, перший з яких мав би на меті не створен$
ня кінцевого продукту, а придатного до комерціалізації,
наступні ж етапи передбачали б його доведення та до$
опрацювання. Це дозволятиме скорочувати терміни
розробки та адаптуватись до наявної кон'юнктури рин$
ку.

ВИСНОВКИ
Виконання інвестиційно$інноваційних проектів су$

проводжується ризиками, що виникають у внутрішньо$
му, бізнес$середовищі та зовнішньому економічному
середовищі підприємства. Це визначає різний ступінь
невизначеності та зумовлює застосування відповідних
методів зменшення ризиків в управлінні реалізацією та$
ких проектів. За першим середовищем доцільними є за$
стосування методів упередження ризику шляхом ана$
лізу досвіду виконання НДДКР, достатнього рівня інно$
ваційності обладнання, спроможності апробувати інно$
вації протягом реалізації проекту, можливості фінан$
сування інвестиційно$інноваційних проектів з власних
джерел. Ризики, що виникають у бізнес$середовищі,
можуть бути зменшені завдяки врегулюванню співпраці
з постачальниками, спільній реалізація інноваційно$
інвестиційних проектів з інноваційними організаціями,
визначенню фінансових взаємовідносин з інвесторами,
колаборативній взаємодії з замовником. Для нівелюван$
ня негативного впливу ризикових подій у зовнішньому
економічному середовищі підприємства слід використо$
вувати методи адаптації. Крім цього, управління ризи$
ками проектів має бути побудовано на урахуванні їх
причинно$наслідкового зв'язку протягом життєвого
циклу проекту. Не приділення чинної уваги упереджен$
ню ризиків на доінвестиційній стадії може спричинити
їх прояв на стадії реалізації та постпроектній стадії.
Зазначені врахування забезпечать ефективність управ$
ління реалізацією інвестиційно$інноваційних проектів
підприємств.
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