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У ñòàòò³ äîñë³äжåíî ïèòàííÿ фîðìóâàííÿ ñòðàòåг³ї ³ííîâàö³éíîгî ðîзâèòêó àгðàðíèх ï³äïðèєìñòâ. Сфîð-
ìîâàíî êîíöåïòóàëüíèé ï³äх³ä äî óïðàâë³ííÿ ³ííîâàö³éíèì ðîзâèòêîì àгðàðíîгî ï³äïðèєìñòâà â ñó÷àñ-
íèх óìîâàх. Âèзíà÷åíî îñíîâí³ åòàïè ïðîöåñó ðîзðîбëåííÿ òà ðåàë³зàö³ї ³ííîâàö³éíîї ñòðàòåг³ї àгðàðíîгî 
ï³äïðèєìñòâà.
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Постановка проблеми. Âäîñêîíàëåííÿ óïðàâ-
ë³ííÿ ³ííîâàö³éíèì ðîзâèòêîì ï³äïðèєìñòâà 
ïîëÿгàє ó âèбîð³ íàïðÿìó ³ííîâàö³éíîгî ðîзâèòêó 
òà ³ííîâàö³éíîї ñòðàòåг³ї зà ìîäåëëю ïîâåä³íêè íà 
ðèíêó íà îñíîâ³ äàíèх з ³ííîâàö³éíîгî ïîòåíö³àëó 
òà êîíêóðåíòîñïðîìîжíîñò³, îбґðóíòóâàííÿ ³ííî-
âàö³éíîї ñòðàòåг³ї зà фóíêö³îíàëüíèìè íàïðÿìàìè 
âèзíà÷åíèх ñфåð зàñòîñóâàííÿ ³ííîâàö³é, ðîзðî-
бëåííÿ åфåêòèâíîгî óïðàâë³ííÿ ³ííîâàö³éíèì ðîз-
âèòêîì ï³äïðèєìñòâà, êîíêóðåíòîñïðîìîжíîñò³ òà 
âòðàòè ³ííîâàö³éíèх ìîжëèâîñòåé.

Âñòàíîâëåíî, щî ï³äґðóíòÿì åфåêòèâíîгî 
óïðàâë³ííÿ ³ííîâàö³éíèì ðîзâèòêîì ï³äïðèєìñòâà 
є êîíêðåòí³ ïðàêòè÷í³ ³íñòðóìåíòè, щî âèзíà÷à-
юòü íåîбх³äíó гëèбèíó ³ííîâàö³é, ìîжëèâ³ñòü òà 
гîòîâí³ñòü äî ³ííîâàö³éíîгî ðîзâèòêó, à âèзíà-
÷åííÿ íåîбх³äíîї ñфåðè зàñòîñóâàííÿ ³ííîâàö³é 

äàñòü зìîгó â³ò÷èзíÿíèì ï³äïðèєìñòâàì фîðìó-
âàòè їх òà ï³äòðèìóâàòè â íàëåжíîìó ð³âí³.

Àналіз останніх досліджень і публікацій. 
Âèâ÷åííю ñóòíîñò³ òà ñèñòåìàòèзàö³ї íàóêîâèх 
ï³äхîä³â äî îñîбëèâîñòåé ñòðàòåг³÷íîгî óïðàâ-
ë³ííÿ ³ííîâàö³éíèì ðîзâèòêîì ïðèñâÿ÷åíî 
ïðàö³ бàгàòüîх ó÷åíèх, зîêðåìà ðîбîòè À. Гðè-
íüîâà, À. Êàшèíà, Î. Êåíäюхîâà, Í. Êðóгëîâîї, 
Í. Лÿшåíêî, Л. Фåäóëîâîї, À. Чóхíà. Пðîбëåìè 
³ííîâàö³éíîгî ðîзâèòêó ï³äïðèєìñòâ àгðàðíîї 
ñфåðè Уêðàїíè äîñë³äжóâàëè ïðîâ³äí³ â³ò÷èз-
íÿí³ â÷åí³, òàê³ ÿê Â. Àíäð³é÷óê, À. Гàéäóöü-
êèé, Î. Дàö³é, Л. Дåéíåêî, Ì. Ê³ñ³ëü, Ì. Êðî-
ïèâêî, Ì. Ìàë³ê, Г. П³äë³ñåöüêèé, Î. Шåñòîïàëü, 
Â. Юð÷èшèí.

Âиділення не вирішених раніше частин загаль-
ної проблеми. Пðîòå зàëèшàюòüñÿ íåâèð³шåíèìè 
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ïðîбëåìè óзàгàëüíåííÿ ïåðåäóìîâ âèбîðó ³ííîâà-
ö³éíîї ñòðàòåг³ї ðîзâèòêó ï³äïðèєìñòâ.

Мета статті. Çàбåзïå÷åííÿ åфåêòèâíîгî фóíê-
ö³îíóâàííÿ ä³ÿëüíîñò³ òà ñò³éêîгî êîíêóðåíòíîгî 
ñòàíîâèщà íà ðèíêó, îòðèìàííÿ ïðèбóòêó â äîâ-
гîñòðîêîâîìó ïåð³îä³ ñêëàäàюòü îñíîâó ñòðàòåг³÷-
íîгî óïðàâë³ííÿ ³ííîâàö³éíèì ðîзâèòêîì ï³äïðè-
єìñòâà. Ц³ë³ ³ííîâàö³éíîї ä³ÿëüíîñò³ ìîжóòü бóòè 
ð³зíèìè: â³ä зàäîâîëåííÿ íîâîї ïîòðåбè ïîêóïöÿ 
äî ñêîðî÷åííÿ âèòðàò ³ ÷àñó. Îäíàê íåзàëåжíî â³ä 
ìåòè ³ííîâàö³éíîї ä³ÿëüíîñò³ ìàє бóòè äîñÿгíóòà 
åфåêòèâí³ñòü фóíêö³îíóâàííÿ б³зíåñ-ïðîöåñ³â ï³ä-
ïðèєìñòâà зàгàëîì.

Ìåòîю ñòàòò³ є òåîðåòèêî-ìåòîäîëîг³÷íå îбґðóí-
òóâàííÿ ñòðàòåг³÷íèх àñïåêò³â óïðàâë³ííÿ ³ííîâà-
ö³éíèì ðîзâèòêîì ï³äïðèєìñòâ àгðàðíîї ñфåðè.

Âиклад основного матеріалу дослідження.  
Сâ³òîâ³ òåíäåíö³ї ñâ³ä÷àòü ïðî ³ííîâàö³éíèé хàðàê-
òåð ðîзâèòêó ñó÷àñíîї åêîíîì³êè, òîìó âñ³ зì³íè, 
щî ìàюòü ì³ñöå â êðàїí³, гàëóз³, îêðåìèх ï³äïðè-
єìñòâàх, ïîâèíí³ ìàòè ñèñòåìíèé, ö³ëåñïðÿìîâà-
íèé хàðàêòåð, ñïðÿìîâóâàòèñü íà ³ííîâàö³ї òà ï³ä-
âèщåííÿ íà ö³é îñíîâ³ åфåêòèâíîñò³ âñ³х ïðîöåñ³â.

Пðîöåñ фîðìóâàííÿ ³ííîâàö³éíîї ñòðàòåг³ї 
àгðàðíîгî ï³äïðèєìñòâà ìàє ïåâí³ îñîбëèâîñò³, 
òîìó бóäå íåêîðåêòíî зàñòîñîâóâàòè äî її фîðìó-
âàííÿ зàгàëüí³ ï³äхîäè бåз âðàхóâàííÿ îñîбëèâîñ-
òåé ³ííîâàö³éíîї ä³ÿëüíîñò³.

Îб’єêòîì óïðàâë³ííÿ ³ííîâàö³éíèì ðîзâèòêîì 
àгðàðíîгî ï³äïðèєìñòâà ìîжóòü бóòè бåзïîñåðåä-
íüî ³ííîâàö³ї, ³ííîâàö³éí³ ïðîöåñè, ðåàë³зîâàí³ íà 
êîíêðåòíîìó ï³äïðèєìñòâ³, à òàêîж åêîíîì³÷í³ 
â³äíîñèíè, щî âèíèêàюòü ì³ж ó÷àñíèêàìè ³ííî-
âàö³éíîї ä³ÿëüíîñò³ òà ðèíêó ³ííîâàö³é.

Ðîзгëÿíåìî îñíîâí³ ñêëàäîâ³ åëåìåíòè óïðàâ-
ë³ííÿ ³ííîâàö³éíèì ðîзâèòêîì. Çàгàëîì îñîбëè-
âîñò³ ³ííîâàö³éíîгî ðîзâèòêó ï³äïðèєìñòâà ìîжíà 
ðîзä³ëèòè íà òàê³ гðóïè:

1) äèíàì³÷í³ñòü âïðîâàäжåííÿ òà îòðèìàííÿ 
ðåзóëüòàòó â³ä ³ííîâàö³é;

2) хàðàêòåðí³ íåгëèбîê³ ³ííîâàö³ї (ïîë³ïшóю÷³ 
³ííîâàö³ї òà ì³êðî³ííîâàö³ї);

3) зîâí³шíÿ îð³єíòàö³ÿ íà ðîзðîбëåííÿ íîâî-
ââåäåíü;

4) âíóòð³шíє òà êðåäèòíå ф³íàíñóâàííÿ ³ííîâàö³é;
5) ³ì³òàö³ÿ íàÿâíèх ³ííîâàö³é;
6) ëîêàëüíèé хàðàêòåð íîâèзíè (äëÿ îêðåìîгî 

ï³äïðèєìñòâà);
7) îð³єíòàö³ÿ íà òåхíîëîг³÷í³ б³зíåñ-ïðîöåñè [1];
8) âðàхóâàííÿ ñåзîííîñò³ âèðîбíèöòâà, зàêîí³â 

ïðèðîäè òîщî.
Бóäü-ÿêà ñèñòåìà óïðàâë³ííÿ ìàє бóäóâàòèñÿ 

òà зä³éñíюâàòèñÿ íà ïåâíèх ïðèíöèïàх. Îòжå, äëÿ 
ìåхàí³зìó óïðàâë³ííÿ ³ííîâàö³éíèì ðîзâèòêîì 
ï³äïðèєìñòâà зàïðîïîíîâàíî ïðèíöèïè ñèñòåì-
íîñò³, êîìïëåêñíîñò³, бàëàíñó ³íòåðåñ³â ñóб’єêò³â 
³ííîâàö³éíîгî ïðîöåñó, àëüòåðíàòèâíîñò³ âàð³àíò³â 
ðîзâèòêó, ïîì³ðíîї îð³єíòàö³ї ³ííîâàö³é íà зàäîâî-
ëåííÿ ïîòðåб ñïîжèâà÷³â, âðàхóâàííÿ ñó÷àñíîї òà 
бàжàíîї ðèíêîâèх ïîзèö³é, îð³єíòàö³ї íà ³ííîâà-
ö³éíèé шëÿх ðîзâèòêó, ï³äòðèìêè ð³âíîâàгè ì³ж 
ñïîжèâàííÿì òà â³äòâîðåííÿì ðåñóðñ³â, гíó÷êîгî 
ðåàгóâàííÿ, âèïðàâäàíîñò³ ðèзèêó [2, ñ. 254], êðå-
àòèâíîñò³ [1], äèíàì³÷íîñò³, â³äêðèòîñò³, êîîðäè-
íàö³ї, åфåêòèâíîñò³ ðîзâèòêó.

Íà фîðìóâàííÿ êîíöåïòóàëüíîгî ï³äхîäó 
äî óïðàâë³ííÿ ³ííîâàö³éíèì ðîзâèòêîì àгðàð-
íèх ï³äïðèєìñòâ âïëèâàюòü îêðåì³ îñîбëèâîñò³ 
³ííîâàö³éíîгî ðîзâèòêó àгðàðíîї ñфåðè, зîêðåìà 
зàêîíè ïðèðîäè, êë³ìàòè÷í³ óìîâè íà б³ëüшîñò³ 
ñòàä³é âèðîбíè÷èх ïðîöåñ³â, фàêòîðè ñåзîííîñò³, 
âèêîðèñòàííÿ жèâèх îðгàí³зì³â ðàзîì з òðàäèö³é-

íèìè ïðîìèñëîâèìè зàñîбàìè âèðîбíèöòâà. Цå 
ïîòð³бíî âðàхîâóâàòè ï³ä ÷àñ âäîñêîíàëåííÿ ïðî-
öåñ³â óïðàâë³ííÿ ³ííîâàö³éíèì ðîзâèòêîì àгðàð-
íèх ï³äïðèєìñòâ.

Ìîжíà âèîêðåìèòè гðóïè ìåòîä³â, щî âèêîðèñ-
òîâóюòüñÿ â óïðàâë³íí³ ³ííîâàö³éíèì ðîзâèòêîì 
ï³äïðèєìñòâà. Îòжå, òàêèìè ìåòîäàìè є збèðàííÿ 
³íфîðìàö³ї, гåíåðóâàííÿ ³äåé, ïðèéíÿòòÿ ð³шåíü, 
ä³àгíîñòèêà, ïðîгíîзóâàííÿ òà ïëàíóâàííÿ, óïðàâ-
ë³ííÿ ³ííîâàö³éíèìè зì³íàìè, зìåíшåííÿ îïîð³â 
âïðîâàäжåííю ³ííîâàö³é [3].

Схåìó êîíöåïòóàëüíîгî ï³äхîäó äî óïðàâë³ííÿ 
³ííîâàö³éíèì ðîзâèòêîì ï³äïðèєìñòâà íàâåäåíî 
íà ðèñ. 1.

Îòжå, êîíöåïòóàëüíèé ï³äх³ä äî óïðàâë³ííÿ 
³ííîâàö³éíèì ðîзâèòêîì àгðàðíîгî ï³äïðèєìñòâà 
є ñхåìîю, щî âêëю÷àє îб’єêò, ìåòó, ïðèíöèïè, 
фóíêö³ї òà зàâäàííÿ óïðàâë³ííÿ, âèзíà÷åííÿ íåîб-
х³äíîñò³ ³ííîâàö³é â ä³ÿëüíîñò³ àгðàðíîгî ï³äïðè-
єìñòâà, îö³íюâàííÿ ³ííîâàö³éíîгî ïîòåíö³àëó, 
âèзíà÷åííÿ ñфåð зàñòîñóâàííÿ ³ííîâàö³é, à òàêîж 
íàïðÿìè âäîñêîíàëåííÿ óïðàâë³ííÿ зà ðàхóíîê 
ðîзðîбëåííÿ ³ííîâàö³éíîї ñòðàòåг³ї òà ì³í³ì³зàö³ї 
³ííîâàö³éíîгî ðèзèêó.

Êîíöåïö³ÿ зàбåзïå÷åííÿ ³ííîâàö³éíîгî ðîзâè-
òêó àгðàðíîгî ï³äïðèєìñòâà âèзíà÷àєòüñÿ òèì, щî:

– àгðàðíå ï³äïðèєìñòâî âзàєìîä³є ³з зîâí³шí³ì 
ñåðåäîâèщåì òà ðîзгëÿäàєòüñÿ ÿê â³äêðèòà ñèñòåìà;

– âèðîбíè÷³, ф³íàíñîâ³, òðóäîâ³ òà ³íòåëåêòó-
àëüí³ ðåñóðñè ï³äïðèєìñòâà фîðìóюòü éîгî ³ííî-
âàö³éíèé ïîòåíö³àë;

– гîòîâí³ñòü àгðàðíîгî ï³äïðèєìñòâà äî ³ííî-
âàö³éíîгî ðîзâèòêó òà éîгî ìîжëèâîñò³ фîðìóюòü 
³ííîâàö³éíó àêòèâí³ñòü ï³äïðèєìñòâà;

– ñïîëó÷åííÿ ³ííîâàö³éíîгî ïîòåíö³àëó òà 
³ííîâàö³éíîї àêòèâíîñò³ àгðàðíîгî ï³äïðèєìñòâà 
фîðìóє ìåхàí³зì зàбåзïå÷åííÿ éîгî ³ííîâàö³éíîгî 
ðîзâèòêó;

– ñòðàòåг³ÿ ³ííîâàö³éíîгî ðîзâèòêó âèбèðà-
єòüñÿ з óðàхóâàííÿì ñèñòåìè ö³ëåé òà ïð³îðèòåò³â, 
ð³âíÿ ðîзâèòêó ³ííîâàö³éíîгî ïîòåíö³àëó àгðàð-
íîгî ï³äïðèєìñòâà, ð³âíÿ зàбåзïå÷åííÿ éîгî ³ííî-
âàö³éíîї àêòèâíîñò³, àíàë³зó зîâí³шí³х ÷èííèê³â 
òà ðèзèê³â.

Â³äïîâ³äíî äî ïðåäñòàâëåíîї êîíöåïö³ї îñíî-
âíîї ìåòîю зàбåзïå÷åííÿ ³ííîâàö³éíîгî ðîзâè-
òêó àгðàðíîгî ï³äïðèєìñòâà є ï³äâèщåííÿ ð³âíÿ 
éîгî ïðèбóòêîâîñò³ òà åфåêòèâíîñò³ ä³ÿëüíîñò³. 
Íà åфåêòèâí³ñòü ³ííîâàö³éíîї ä³ÿëüíîñò³ àгðàð-
íèх ï³äïðèєìñòâ âïëèâàє âåëèêà ê³ëüê³ñòü ð³зíèх 
фàêòîð³â. Àíàë³з ñóòíîñò³ òàêèх фàêòîð³â, ïðè-
÷èí âèíèêíåííÿ òà хàðàêòåðó âïëèâó íà îêðåì³ 
ñфåðè ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèєìñòâà ñêëàäàє îñíîâó 
³ííîâàö³éíîї ñòðàòåг³ї. Пðîòå íåìîжëèâî âðà-
хóâàòè âñ³ ðèзèêè òà íåгàòèâí³ òåíäåíö³ї, ÿê³ 
ìîжóòü âèíèêàòè ï³ä ÷àñ ³ííîâàö³éíèх ïåðåòâî-
ðåíü. Цå âèìàгàє ñòâîðåííÿ гíó÷êîгî ìåхàí³зìó, 
щî ì³г бè зàбåзïå÷èòè ïðèéíÿòòÿ íåñòàíäàðòíèх 
³ííîâàö³éíèх ð³шåíü îðгàí³зàö³éíîгî òà óïðàâë³í-
ñüêîгî хàðàêòåðó зг³äíî з âèìîгàìè âèðîбíèöòâà 
òà ðèíêó. Бàзîâèì ³íñòðóìåíòîì óïðàâë³ííÿ ³ííî-
âàö³éíèì ðîзâèòêîì ñó÷àñíîгî àгðîïðîìèñëîâîгî 
ï³äïðèєìñòâà є ³ííîâàö³éíà ñòðàòåг³ÿ, ÿêà зàбåз-
ïå÷óє ñòðóêòóðîâàí³ñòü öüîгî ïðîöåñó é äàє ìîж-
ëèâ³ñòü êîíòðîëюâàòè ð³âåíü äîñÿгíåííÿ âèзíà÷å-
íèх ö³ëåé.

Çàäëÿ îïòèì³зàö³ї ïðîöåñó фîðìóâàííÿ ³ííîâà-
ö³éíîї ñòðàòåг³ї â ðàìêàх ïðîöåñíîгî ï³äхîäó, íà 
íàшó äóìêó, äîö³ëüíî âèзíà÷èòè îñíîâí³ ïðèí-
öèïè, ÿê³ ìàюòü бóòè ïîêëàäåí³ â îñíîâó її ñòâî-
ðåííÿ. Íà îñíîâ³ ïðèíöèï³â òà з óðàхóâàííÿì 
âèä³ëåíèх ïåðåäóìîâ ñфîðìîâàíà êîíöåïòóàëüíà 
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ñхåìà ðîзðîбëåííÿ òà ðåàë³зàö³ї ³ííîâàö³éíîї ñòðà-
òåг³ї àгðàðíîгî ï³äïðèєìñòâà (ðèñ. 2).

Êîíöåïòóàëüíà ñхåìà ðîзðîбëåííÿ òà ðåàë³зà-
ö³ї ³ííîâàö³éíîї ñòðàòåг³ї ñêëàäàєòüñÿ з äåê³ëüêîх 
åòàï³â:

1) âèзíà÷åííÿ ì³ñ³ї ï³äïðèєìñòâà;
2) âèзíà÷åííÿ ñèñòåìè ö³ëåé;
3) îö³íюâàííÿ зîâí³шíüîгî ñåðåäîâèщà, ³ííîâàö³é-

íîгî ïîòåíö³àëó àгðàðíîгî ï³äïðèєìñòâà òà ðèзèê³â;
4) âèб³ð ïð³îðèòåòíèх íàïðÿì³â ðîзâèòêó ï³ä-

ïðèєìñòâà з îгëÿäó íà зàгàëüí³ ïð³îðèòåòè ðîзâè-
òêó àгðàðíîї ñфåðè;

5) êîðåêö³ÿ ïîòî÷íèх ö³ëåé àбî ïîñòàíîâêà 
íîâèх;

6) âèб³ð шëÿхó äîñÿгíåííÿ âèбðàíèх ö³ëåé;
7) âèб³ð ïð³îðèòåòíîї òà àëüòåðíàòèâíîї ³ííîâà-

ö³éíèх ñòðàòåг³é;
8) ðåàë³зàö³ÿ ñòðàòåг³÷íîї ïðîгðàìè;
9) îö³íюâàííÿ åфåêòèâíîñò³ âïðîâàäжåíîї ³ííî-

âàö³éíîї ñòðàòåг³ї, ïåðåâ³ðêà â³äïîâ³äíîñò³ ö³ëÿì, 
êîíòðîëюâàííÿ.

Ðåàë³зàö³ÿ âèбðàíîї ³ííîâàö³éíîї ñòðàòåг³ї â³ä-
бóâàєòüñÿ шëÿхîì ïåðåâåäåííÿ її íà ð³âåíü ïîòî÷-

íîгî ïëàíóâàííÿ. П³ä ÷àñ ðîзðîбëåííÿ ³ííîâàö³éíîї 
ïðîгðàìè êîíêðåòèзóюòüñÿ зàâäàííÿ ï³äðîзä³ëàì 
ï³äïðèєìñòâà зà îбñÿгàìè ðîб³ò òà ñòðîêàìè їх 
âèêîíàííÿ, óòî÷íÿюòüñÿ êîшòè íà âжèòòÿ ïðèéíÿ-
òèх зàхîä³â â ñòðóêòóð³ ïðîгðàìè. Â ïðîöåñ³ ðåàë³-
зàö³ї ³ííîâàö³éíà ñòðàòåг³ÿ ìîжå бóòè ñêîðèгîâàíà 
з óðàхóâàííÿì зì³í â зîâí³шíüîìó ñåðåäîâèщ³, 
³ííîâàö³éíîìó ïîòåíö³àë³, ïîÿâè íîâèх àëüòåðíà-
òèâ ðîзâèòêó òà â³äхèëåííÿ фàêòè÷íèх ðåзóëüòàò³â 
ä³ÿëüíîñò³ â³ä зàïëàíîâàíèх.

Åфåêòèâíå âèêîðèñòàííÿ êîíöåïòóàëüíîї 
ñхåìè ðîзðîбëåííÿ òà ðåàë³зàö³ї ³ííîâàö³éíîї ñòðà-
òåг³ї àгðàðíîгî ï³äïðèєìñòâà âèìàгàє ґðóíòîâíîгî 
îö³íюâàííÿ зîâí³шíüîгî ñåðåäîâèщà, ðèзèê³â òà 
³ííîâàö³éíîгî ïîòåíö³àëó, гîòîâíîñò³ òà ìîжëè-
âîñòåé ï³äïðèєìñòâà. Âåëèêîгî зíà÷åííÿ íàбóâàє 
òàêîж îö³íюâàííÿ ³íòåëåêòóàëüíîї ñêëàäîâîї òà 
äîñâ³ä óïðàâë³íö³â, ÿê³ ïðèéìàюòü ð³шåííÿ щîäî 
âèбîðó ³ííîâàö³éíîї ñòðàòåг³ї, òîбòî íåîбх³äíèì 
є êîðèгóâàííÿ âèбîðó ñòðàòåг³ї з óðàхóâàííÿì 
ñóб’єêòèâíîñò³ îö³íюâàííÿ ï³ä ÷àñ ïðèéíÿòòÿ 
ð³шåííÿ щîäî âèбîðó ñòðàòåг³ї ³ííîâàö³éíîгî ðîз-
âèòêó òà óïðàâë³ííÿ íåю.

Ðис. 1. Ñхема концептуального підходу до управління інноваційним розвитком  
аграрного підприємства

Джерело: вдосконалено на основі [1]
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Âðàхóâàííÿ зàгàëüíèх ïð³îðèòåò³â ðîзâèòêó 
àгðàðíîї ñфåðè ï³ä ÷àñ âèбîðó ö³ëåé òà ïîäàëü-
шîгî ðîзðîбëåííÿ ñòðàòåг³ї є âàгîìèì ÷èííèêîì 
âïëèâó íà òàêèé ïðîöåñ. Âàжëèâèì äîêóìåíòîì, 
ÿêèé âèзíà÷àє â³ñ³ì зàгàëüíîäåðжàâíèх ³ííîâà-
ö³éíèх ïð³îðèòåò³â íà ñåðåäíüîñòðîêîâèé ïåð³îä 
2017–2021 ðîê³â, зîêðåìà â ðåàëüíîìó àгðàðíîìó 
âèðîбíèöòâ³, є Пîñòàíîâà ÊÌУ «Дåÿê³ ïèòàííÿ 
âèзíà÷åííÿ ñåðåäíüîñòðîêîâèх ïð³îðèòåòíèх 
íàïðÿì³â ³ííîâàö³éíîї ä³ÿëüíîñò³ зàгàëüíîäåð-
жàâíîгî ð³âíÿ íà 2017–2021 ðîêè» â³ä 28 гðóäíÿ 
2016 ðîêó № 1056 [5]. Уòî÷íåí³ ñåðåäíüîñòðî-
êîâ³ ïð³îðèòåòí³ íàïðÿìè ³ííîâàö³éíîї ä³ÿëüíîñò³ 
гàëóзåâîгî ð³âíÿ íà 2017–2021 ðîêè âèзíà÷åíî 
â Пîñòàíîâ³ ÊÌУ 2017 ðîêó № 980 [6]. Îñíîâí³ 
íàïðÿìè ³ííîâàö³éíîї ä³ÿëüíîñò³ зàгàëüíîäåðжàâ-
íîгî ð³âíÿ íàâåäåíî â òàбë. 1.

Òàê, ìàюòü ì³ñöå îñâîєííÿ íîâèх òåхíîëîг³é 
îòðèìàííÿ, îбðîбëåííÿ òà зàñòîñóâàííÿ êîì-
ïîзèö³éíèх ³ фóíêö³îíàëüíî-гðàä³єíòíèх ìàòå-
ð³àë³â; ïðîìèñëîâå îñâîєííÿ íîâèх òåхíîëîг³é 
îòðèìàííÿ, îбðîбëåííÿ òà з’єäíàííÿ êîíñòðóê-
ö³éíèх, фóíêö³îíàëüíèх òà ³íñòðóìåíòàëüíèх 
ìàòåð³àë³â; ñòâîðåííÿ ìàòåð³àë³â òà òåхíîëî-
г³é äëÿ 3D-ïðîòîòèïóâàííÿ; ðîзâèòîê òà âïðî-
âàäжåííÿ ñèñòåì “Internet of Things”, òîбòî 
²íòåðíåòó з’єäíàííÿ îб’єêò³â, ïðèñòðîїâ, äàâà÷³â 
³ ïîâñÿêäåííèх îб’єêò³â, “Âig data”, òîбòî òåх-
íîëîг³é äîâгîñòðîêîâîгî збåð³гàííÿ ³íфîðìàö³ї,  

òà “Artificial intelligence”, òîбòî óïðàâë³ííÿ, 
шòó÷íîгî ³íòåëåêòó.

Ìîжëèâîñò³ òà шëÿхè ðîзбóäîâè íîâîї ïðîìèñ-
ëîâîñò³ â³äîбðàжàє ïðåзåíòàö³ÿ 2017 ðîêó íîâîї 
³íäóñòð³àëüíîї ïîë³òèêè Уêðàїíè. Її îñíîâíèì 
íàïðÿìîì âèзíà÷åíî ðîзâèòîê ï³äïðèєìíèöòâà, 
êëàñòåðíîї ñòðóêòóðè òà ñìàðò-ñïåö³àë³зàö³ї ïðî-
ìèñëîâîñò³. Â³äïîâ³äíî äî ïðîгðàìè î÷³êóєòüñÿ, 
щî ñìàðò-ñïåö³àë³зàö³ÿ äàñòü зìîгó зàбåзïå÷èòè 
фàêòè÷íó åфåêòèâí³ñòü ³íâåñòèö³é ó ïðîìèñëîâ³ 
³ííîâàö³ї, âèх³ä ðåг³îí³â з åêîíîì³÷íîї ðåöåñ³ї òà 
åêîíîì³÷íó äåöåíòðàë³зàö³ю â êðàїí³. Дî ïðîåêòó 
ñìàðò-ñïåö³àë³зàö³ї àêòèâíî ï³äêëю÷èëèñü фàх³âö³ 
ì³ñ³ї Сï³ëüíîгî äîñë³äíèöüêîгî öåíòðó ЄС, äå öÿ 
ñòðàòåг³ÿ ìàє óñï³шíèé äîñâ³ä [7, ñ. 166]. Îñíîâí³ 
ðîзðîбêè òà ïðèíöèïè ñìàðò-ñïåö³àë³зàö³ї ìîжíà 
âèêîðèñòàòè äëÿ ðîзâèòêó ï³äïðèєìñòâ àгðîïðî-
ìèñëîâîї ñфåðè.

Â óìîâàх àêòèâíîї ä³ÿëüíîñò³ âåëèêèх àгðàðíèх 
хîëäèíг³â ó âèðîбíèöòâ³ ðîñëèííèöüêîї ïðîäóêö³ї 
÷åðгîâèì ïîшòîâхîì ðîзâèòêó ó ñ³ëüñüêîгîñïîäàð-
ñüêîìó âèðîбíèöòâ³ íà ïðîгíîзíîìó ïåð³îä³ бóäå 
ïîñèëåííÿ àêöåíòó íà äåðжàâí³é ï³äòðèìö³ âèðîб-
íèê³â ïðîäóêö³ї òâàðèííèöòâà òà ñàä³âíèöòâà, 
фåðìåðñüêèх гîñïîäàðñòâ, ñ³ëüñüêîгîñïîäàðñüêèх 
êîîïåðàö³é. Цå äàâàòèìå зìîгó зì³öíюâàòè ìàòåð³-
àëüíî-òåхí³÷íó бàзó ìàëèх òà ñåðåäí³х âèðîбíèê³â, 
îíîâëюâàòè ïåðåðîбí³ ïîòóжíîñò³, щî зàбåзïå÷ó-
âàòèìå зб³ëüшåííÿ ÷àñòêè êîíêóðåíòîñïðîìîжíîї 

Ðис. 2. Процес розроблення та реалізації інноваційної стратегії аграрного підприємства
Джерело: удосконалено на основі [4]
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òîâàðíîї ïðîäóêö³ї â ñòðóêòóð³ âëàñíîгî âèðîбíè-
öòâà, âèхîäó íà íîâ³ ñâ³òîâ³ ðèíêè збóòó òà зб³ëü-
шåííÿ зàéíÿòîñò³ â ñ³ëüñüê³é ì³ñöåâîñò³.

Âîäíî÷àñ äèíàì³÷íèé ðîзâèòîê ñâ³òîâîгî ðèíêó 
îðгàí³÷íîї ïðîäóêö³ї ïîзèòèâíî âïëèâàòèìå íà 
ïîñòóïîâå íàðîщóâàííÿ ñ³ëüñüêîгîñïîäàðñüêèìè 
âèðîбíèêàìè (îñîбëèâî фåðìåðñüêèìè гîñïîäàð-
ñòâàìè) îбñÿг³â âèðîбíèöòâà ñåðòèф³êîâàíîї îðгà-
í³÷íîї ïðîäóêö³ї.

Ç îгëÿäó íà âèщåзàзíà÷åíå ó 2019–2021 ðîêè 
зðîñòàííÿ îбñÿг³â ñ³ëüñüêîгîñïîäàðñüêîгî âèðîб-
íèöòâà ïðîгíîзóєòüñÿ â ñåðåäíüîìó íà ð³âí³ 1,3% 
(ó 2019 ðîö³ – 0,9 %) зà ðàхóíîê ÿê ðîñëèííèöü-
êîї, òàê ³ òâàðèííèöüêîї ïðîäóêö³ї (â ïðîгíîз³ 
íà 2018–2020 ðîêè ïåðåäбà÷àëîñü 1,6% â ñåðåä-
íüîìó зà ïåð³îä). Íàâ³òü зà óìîâ âжèòòÿ íèзêè 
ñòèìóëюю÷èх зàхîä³â äî 2020 ðîêó íå âäàñòüñÿ 
äîñÿгíóòè зíà÷åííÿ ³íäèêàòîðà 2.2.2 «²íäåêñ ñ³ëü-
ñüêîгîñïîäàðñüêîї ïðîäóêö³ї», âèзíà÷åíîгî ö³ëëю 
2 ЦСÐ (зðîñòàííÿ íà 2%), з îгëÿäó íà ñïåöèф³êó 
ñ³ëüñüêîгîñïîäàðñüêîгî âèðîбíèöòâà. Âò³ì, òàê³ 
зàхîäè ñфîðìóюòü ñò³éêå ï³äґðóíòÿ äëÿ ñòàб³ëü-
íîгî ðîзâèòêó гàëóз³ â ïåðñïåêòèâ³ òà äàäóòü 
зìîгó äîñÿгíóòè ð³âíÿ ïîêàзíèêà, зàзíà÷åíîгî ó 
ЦСÐ, àбî íàâ³òü ïåðåâèщèòè éîгî.

17 ö³ëåé ñòàëîгî ðîзâèòêó (ЦCÐ) є ÷àñòèíîю 
Пîðÿäêó äåííîгî â гàëóз³ ðîзâèòêó íà ïåð³îä äî 
2030 ðîêó, ïðèéíÿòîгî ñâ³òîâèìè ë³äåðàìè íà 
Сàì³ò³ ÎÎÍ ó âåðåñí³ 2015 ðîêó. Гëîбàëüí³ ö³ë³ 
îф³ö³éíî âñòóïèëè â ñèëó 1 ñ³÷íÿ 2016 ðîêó. Пðî-
òÿгîì íàñòóïíèх ï’ÿòíàäöÿòè ðîê³â êðàїíè бóäóòü 
ñïðÿìîâóâàòè ñâîї зóñèëëÿ íà ïîäîëàííÿ âñ³х 
фîðì б³äíîñò³, бîðîòüбó з íåð³âí³ñòю òà óñóíåííÿ 
íåгàòèâíèх ïðîÿâ³â êë³ìàòè÷íèх зì³í.

Íîâ³ ö³ë³ зàêëèêàюòü ä³ÿòè ó âêàзàíèх íàïðÿ-
ìàх âñ³ êðàїíè íåзàëåжíî â³ä ð³âíÿ ðîзâèòêó òà 
ñåðåäíüîгî ð³âíÿ äîхîä³â, щîбè ñïðèÿòè ïðîöâ³-
òàííю òà зàхèñòó ïëàíåòè. Çàзíà÷åíî, щî ïîäî-
ëàííÿ б³äíîñò³ ìàє ðåàë³зîâóâàòèñÿ ñï³ëüíî з³ 
ñòðàòåг³ÿìè, щî ñïðèÿюòü åêîíîì³÷íîìó зðîñ-
òàííю òà зàäîâîëüíÿюòü íèзêó ñîö³àëüíèх ïîòðåб, 
âêëю÷àю÷è îñâ³òó, îхîðîíó зäîðîâ’ÿ, ñîö³àëüíèé 
зàхèñò, à òàêîж ìîжëèâîñò³ ïðàöåâëàшòóâàííÿ, 
бîðîòüбó з êë³ìàòè÷íèìè зì³íàìè, зàхèñò íàâêî-
ëèшíüîгî ñåðåäîâèщà, зàбåзïå÷åííÿ ïðîäîâîëü÷îї 
бåзïåêè òîщî.

Âисновки. Îòжå, íà ì³жíàðîäíîìó òà äåðжàâ-
íîìó ð³âíÿх зàêëàäåíå ñèñòåìíå бà÷åííÿ íåîбх³ä-
íèх òåхíîëîг³÷íèх зì³í ÿê бàзîâîї îñíîâè íåî-
³íäóñòð³àëüíîгî ³ííîâàö³éíîгî ðîзâèòêó. Пðîòå 
ðåàë³зàö³ÿ âèзíà÷åíèх ïð³îðèòåò³â ìîжå ìàòè 
ñêëàäí³ ïðîбëåìè ÷åðåз íåäîñêîíàë³ñòü íàö³îíàëü-
íîї ³ííîâàö³éíîї ñèñòåìè òà ìåхàí³зì³â зä³éñíåííÿ 
³ííîâàö³éíîї ä³ÿëüíîñò³, íåäîñòàòí³ñòü ³íâåñòèö³é-
íèх ðåñóðñ³â, âèñîêèé ð³âåíü êîíêóðåíö³ї.

Êëю÷îâèìè ìîìåíòàìè фîðìóâàííÿ ³ííîâàö³é-
íîї ñòðàòåг³ї àгðàðíîгî ï³äïðèєìñòâà є àäåêâàòíèé 
âèб³ð ïð³îðèòåòíîгî íàïðÿìó ðîзâèòêó з îгëÿäó íà 
зàгàëüíîäåðжàâí³ ö³ë³ ðîзâèòêó àгðàðíîї ñфåðè òà 
åфåêòèâíà ðåàë³зàö³ÿ ³ííîâàö³éíîї ïðîгðàìè ï³ä-
ïðèєìñòâà. Ìåхàí³зìè ñòèìóëюâàííÿ òà äåðжàâ-
íîї ï³äòðèìêè ³ííîâàö³éíîї ä³ÿëüíîñò³, ðîзшè-
ðåííÿ êîìåðö³éíèх ìîжëèâîñòåé ф³íàíñóâàííÿ 
³ííîâàö³éíèх ðîзðîбîê òà âåí÷óðíîгî ï³äïðèєìíè-
öòâà, ïîгëèбëåííÿ âзàєìîзâ’ÿзê³â íàóêè òà âèðîб-
íèöòâà ïîòðåбóюòü ïîäàëüшîгî ðîзгëÿäó, зîêðåìà 
â ïðîöåñ³ âèêîðèñòàííÿ ³íòåëåêòóàëüíîї âëàñíîñò³ 
â êîíòåêñò³ íåî³íäóñòð³àë³зàö³ї.
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Îñâîєííÿ íîâèх òåхíîëîг³é òðàíñïîðòóâàííÿ åíåðг³ї, óïðîâàäжåííÿ åíåðгîåфåêòèâíèх, 
ðåñóðñîзбåð³гàю÷èх òåхíîëîг³é, îñâîєííÿ àëüòåðíàòèâíèх äжåðåë åíåðг³ї.

Åíåðгåòèêà, 
ЖÊГ, ÀПÊ

Îñâîєííÿ íîâèх òåхíîëîг³é âèñîêîòåхíîëîг³÷íîгî ðîзâèòêó òðàíñïîðòíîї ñèñòåìè, ðàêåòíî-êîñì³÷íîї 
гàëóз³, àâ³à- òà ñóäíîбóäóâàííÿ, îзбðîєííÿ òà â³éñüêîâîї òåхí³êè.

Пðîìèñëîâ³ñòü, 
òðàíñïîðò

Îñâîєííÿ íîâèх òåхíîëîг³é âèðîбíèöòâà ìàòåð³àë³â, їх îбðîбëåííÿ òà з’єäíàííÿ, ñòâîðåííÿ ³íäóñòð³ї 
íàíîìàòåð³àë³â òà íàíîòåхíîëîг³é. Пðîìèñëîâ³ñòü
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– òåхíîëîг³÷íå îíîâëåííÿ âèðîбíèöòâà ïðîäóêö³ї ñêîòàðñòâà òà ñâèíàðñòâà;
– ðîзðîбëåííÿ òà âïðîâàäжåííÿ òåхíîëîг³é ñòâîðåííÿ âèñîêîïðîäóêòèâíèх àëüòåðíàòèâíèх äжåðåë 
äëÿ îòðèìàííÿ ïàëüíîгî;
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ÀПÊ

Уïðîâàäжåííÿ íîâèх òåхíîëîг³é òà îбëàäíàííÿ äëÿ ÿê³ñíîгî ìåäè÷íîгî îбñëóгîâóâàííÿ, ë³êóâàííÿ, 
фàðìàöåâòèêè.

Îхîðîíà 
зäîðîâ’ÿ

Шèðîêå зàñòîñóâàííÿ òåхíîëîг³é б³ëüш ÷èñòîгî âèðîбíèöòâà òà îхîðîíè íàâêîëèшíüîгî ïðèðîäíîгî 
ñåðåäîâèщà.

Пðîìèñëîâ³ñòü, 
ÀПÊ, ЖÊГ

Ðîзâèòîê ñó÷àñíèх ³íфîðìàö³éíèх òà êîìóí³êàö³éíèх òåхíîëîг³é, ðîбîòîòåхí³êè. Åêîíîì³êà 
зàгàëîì
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Ðезюме
Â ñòàòüå èññëåäîâàí âîïðîñ фîðìèðîâàíèÿ ñòðàòåгèé èííîâàöèîííîгî ðàзâèòèÿ àгðàðíых ïðåäïðèÿòèé. 
Сфîðìèðîâàí êîíöåïòóàëüíыé ïîäхîä ê óïðàâëåíèю èííîâàöèîííыì ðàзâèòèåì àгðàðíîгî ïðåäïðèÿòèÿ 
â ñîâðåìåííых óñëîâèÿх. Îïðåäåëåíы îñíîâíыå эòàïы ïðîöåññà ðàзðàбîòêè è ðåàëèзàöèè èííîâàöèîííîé 
ñòðàòåгèè àгðàðíîгî ïðåäïðèÿòèÿ.
Êлючевые слова: èííîâàöèîííîå ðàзâèòèå, ñòðàòåгèÿ, óïðàâëåíèå, êîíöåïöèÿ èííîâàöèîííîгî ðàзâèòèÿ, 
ïðåäïðèÿòèå.
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STRATEGIC ASPECTS OF MANAGEMENT BY INNOVATIVE DEVELOPMENT OF AGRARIAN 
SPHERE ENTERPRISES

Summary
The issue of formation of the strategy of innovative development of agrarian enterprises is researched in the 
article. The conceptual approach to management of innovative development of agrarian enterprise in modern 
conditions is formed. The main stages of the process of development and implementation of the innovative 
strategy of the agrarian enterprise are outlined.
Key words: innovation development, strategy, management, concept of innovation development, enterprise.
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