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Аналіз сучасних напрямів інноваційно‐інвестиційної діяльності металургійних підприємств
України
Сучасний етап соціально-економічного розвитку економіки України характеризується недосконалою економічною базою,
низьким рівнем продуктивності праці, значною ресурсо- та енергоємністю виробництва. Це наслідок недостатньої
інноваційно-інвестиційної діяльності – головного фактора росту конкурентоспроможності та серйозної перешкоди в
умовах підвищення відкритості економіки та приєднання країни до глобалізаційних процесів. Це також стосується
розвитку металургійної промисловості, яка є однією з основних галузей вітчизняної економіки, оскільки її виробничий та
експортний потенціал значною мірою обумовлює стабільність економіки та наповнення бюджету країни.
У статті проаналізовано вплив фінансово-адміністративного аналізу на управлінську, фінансову та інвестиційну діяльність
металургійного сектору, що дозволяє оцінити та визначити його інноваційно-інвестиційний рівень і проаналізувати
структуру виробництва сталі у світі.
Слід зазначити, що, незважаючи на те, що фінансова та адміністративна частини економічного аналізу поглиблюють і
доповнюють одна одну, їх слід розглядати окремо, оскільки це дозволить покращити рівень організаційного,
інформаційного та методичного забезпечення на основі методологічних підходів і розгляду практичних потреб.
Ключові слова: інвестиційний розвиток, інноваційна діяльність, економічний аналіз, активи, металургійні
підприємства, Україна.
Класифікація JEL: Е22, L61, O30.

Стаття знаходиться у відкритому доступі і може розповсюджуватися на умовах ліцензії Creative Commons
Attribution 4.0 International license, що дозволяє необмежене повторне використання, розповсюдження та
відтворення на будь-якому носії за умови наявності відповідного посилання на оригінальну версію статті.

Марина Реслер, Николай Курило, Николай Логвиненко, Виталий Махинчук, Андрей Иванищук
Анализ современных тенденций инновационно‐инвестиционной деятельности
металлургических предприятий Украины
Современный этап социально-экономического развития экономики Украины характеризуется несовершенной
экономической базой, низким уровнем продуктивности труда, существенной ресурсо- и энергоемкостью производства, что
является последствием недостаточной инновационно-инвестиционной деятельности – главного фактора роста
конкурентоспособности и главного препятствия в условиях повышения открытости экономики и присоединения страны к
процессам глобализации. Это касается и развития металлургической промышленности, которая является одной из
основных отраслей отечественной экономики, поскольку ее производственный и экспортный потенциал существенно
определяет стабильность экономики и наполнение бюджета страны.
Проанализировано влияние финансово-административного анализа на управленческую, финансовую и инвестиционную
деятельность металлургического сектора, что дает возможность оценить и определить его инновационно-инвестиционный
уровень и проанализировать структуру производства стали в мире.
Следует отметить, что, несмотря на то, что финансовая и административная составляющие экономического анализа
углубляют и дополняют друг друга, их следует рассматривать по отдельности, поскольку это позволит улучшить уровень
организационного, информационного и методического обеспечения на основе методологических подходов и анализа
практических потребностей.
Ключевые слова: инвестиционное развитие, инновационная деятельность, экономический анализ, активы,
металлургические предприятия, Украина.
Классификация JEL: Е22, L61, O30.
Статья находится в открытом доступе и может распространяться на условиях лицензии Creative Commons
Attribution 4.0 International license, что позволяет неограниченное повторное использование, распространение и
воспроизведение на любом носителе при условии наличия соответствующей ссылки на оригинальную версию статьи.

