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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В останні десятиліття ринкові відносини і раціональ�

но функціонуючий економічний простір обумовлюють
трансформацію національних господарств в єдину інтег�
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Сучасний етап розвитку і зміцнення ринкових відносин обумовлює необхідність застосування інноQ

ваційних форм та методів управління підприємством, зокрема у аграрній сфері. Основною метою інноваQ

ційної діяльності є створення стабільного і ефективного виробництва, здатного реагувати на зміни ринQ

кової кон'юнктури. Сучасні інновації носять удосконалюючий характер і націлені на підвищення ефекQ

тивності використання виробничих ресурсів, у тому числі, за допомогою поліпшення якості кінцевого

продукту. Тому питання впровадження агроінноваційної політики як об'єкта стратегічного управління

наразі є актуальним.

У статті удосконалено та доповнено визначення терміну "інновація в агросфері". Проаналізовано меQ

тоди економічної оцінки інноваційних проектів та з'ясовано, що вони грунтуються на оцінці і порівнянні

обсягу передбачуваних інвестицій і майбутніх грошових надходжень, обумовлених інвестиціями в інноQ

вації.

Виокремлено головні компоненти, які утворюють агроінноваційну інфраструктуру та визначено форQ

ми її реалізації. Встановлено, що важливим етапом при реалізації інноваційних проектів є визначення

ціни агроінновацій та їх стратегічні напрями розвитку.

На основі дослідження стану і розвитку агроінноваційної діяльності в Україні розроблено методику

регулювання інноваційними процесами в аграрній сфері.

Development and strengthening of market relations, currently, causes necessity the application of innovative

forms and enterprise management methods, in particular in the agrarian sector. The main purpose of innovation

is creating a stable one and efficient production, which is capable of responding changes to the market conditions.

Contemporary innovation to wear the improving character and focused on increase efficiency use of productive

resources, including, by improving the quality of the final product. Therefore, issue about the introduction of

agro innovative policy as an object of strategic management, is relevant, currently.

In the article to improved and supplemented definition the "innovation in the agro sphere". Analyzed methods

of economic evaluation of innovative projects and found out they based on the evaluation and comparing the

amount of projected investment and future cash receipts, that are conditioned investment in innovation.

Highlighted the main components which form the agro innovation of infrastructure and defined forms of its

implementation. Installed an important stage, when implementing innovative projects is the definition of the

price of agro innovations and their strategic directions of development.

As a result of research to the situation and the development of agrarian innovation in Ukraine was developed

the method of regulation of innovation processes in the agrarian sector.
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ровану систему. Суттєву роль у цих процесах відіграє
забезпечення балансу відповідних умов господарюван�
ня та наявних науково�обгрунтованих інноваційних про�
цесів. Формування такого балансу — одне з ключових
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завдань системи стратегічного управління у сфері еко�
номіки і без його вирішення, уникнути виникнення кри�
зи в галузі, проблематично.

Економічна криза початку 2000�х років поставила
багато підприємств не просто в кризове становище, а
безпосередньо на межу банкрутства. За таких умов, ба�
гато підприємств аграрного сектору не зуміли чітко ви�
значити пріоритети, сформулювати функціональні зав�
дання, мобілізувати потенціал для освоєння нових мож�
ливостей ринку. У зв'язку з цим, дослідження питань
щодо стратегічного управління та методики реалізації
інноваційної політики є важливим питанням розвитку
підприємств аграрної сфери та економіки України.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Теоретичним і методологічним аспектам стратегіч�

ного управління присвячено чимало спеціальних дослі�
джень. Вагомий внесок у розвиток і становлення науки
про управління зробили: Ансофф І. [1], Барнет Дж. [9],
Джаффе А. [11], Клейнер Г. [3], Мінцберг Г. [6], Робін�
сон Р. [12], Стрікленд А. [7], Томпсон А. [7]. Серед ук�
раїнських вчених також слід відзначити праці, що сто�
суються інноваційної політики: Жигуліна О. [2], Ковту�
на О. [4—5], Сокиринського І. [8], Ілляшенко С. [10],
Шипуліної Я. [10] та ін. Концепції, положення, виснов�
ки і рекомендації, висвітлені в їхніх працях, створили
міцний теоретико�методологічний фундамент і посі�
дають вагоме місце у вирішенні проблем стратегічного
управління у сфері впровадження та реалізації іннова�
ційної політики.

НЕВИРІШЕНІ ЧАСТИНИ ПРОБЛЕМИ
Нині існує багато робіт, присвячених різним аспек�

там життєдіяльності аграрних підприємств, в яких було
успішно досліджено проблеми, що стосуються іннова�
ційної політики у сфері стратегічного управління. Про�
те ряд питань, що стосуються розробки та впроваджен�
ня методики агроінноваційної політики як об'єкта стра�
тегічного управління підприємствами аграрного секто�
ру України, потребують подальших досліджень.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження методики реалізації

агроінноваційної політики як об'єкта стратегічного уп�
равління та розробка практичних пропозицій щодо
впровадження інноваційних форм стратегічного управ�
ління в економічну політику аграрного підприємства.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Пріоритетним напрямом аграрної політики в умо�

вах глобалізації світової економіки є розвиток іннова�
ційної діяльності. У багатьох розвинених країнах Євро�
пи інноваційну діяльність називають фундаментом еко�
номіки.

У сучасне поняття інновації включаються не тільки
оригінальний винахід, розробка нової технології і от�
римання нового продукту. Надзвичайно важливими є
також поширення нововведення в інші галузі, адапта�
ція нових методів і продуктів для інших сфер, форму�

вання нових ринків. У загальному іннова�
ційному потоці особливе значення набу�
ває інфраструктура — система підготов�
ки відповідних кадрів, канали поширення
наукової інформації, фінансові способи
активізації наукового пошуку тощо.

На нашу думку, поняття інновація оз�
начає нововведення при розробці та ство�
ренні нової високоякісної конкурентної
продукції на основі досягнень науково�
технічного прогресу і передового досві�
ду і, перш за все, впровадження принци�
пово нової техніки і високих технологій,
ринкової організації і управління вироб�
ництвом.

Інноваційний процес становить собою єдину плат�
форму. Його окремі стадії — наукова розробка техніч�
ної ідеї, нової технології, доведення її до практичного
використання, отримання нового продукту, його комер�
ціалізація — значно різняться організацією праці, ме�
тодами управління і фінансування тощо. Але, тим не
менше, ці стадії взаємообумовлені і забезпечують успіх
інноваційного процесу при інтеграції їх в єдине ціле.

В останні десятиліття ринкові відносини і раціональ�
но функціонуючий економічний простір обумовлюють
трансформацію національних господарств в єдину інтег�
ровану систему. Суттєву роль у цих процесах відіграє
забезпечення балансу відповідних умов господарюван�
ня та наявних науково�обгрунтованих інноваційних про�
цесів. Формування цього балансу — одне з ключових
завдань системи стратегічного управління у сфері еко�
номіки і без його вирішення, уникнути виникнення кри�
зи в галузі, проблематично.

Коли мова йде про інноваційний процес, то виникає
питання про його головного носія — господарюючого
суб'єкта, який здійснює реальне оновлення процесу
діяльності чи виробництва. Загальновідомо, що перехід
від однієї стадії якості до іншої потребує витрат ре�
сурсів. Тому процес переходу новацій (нововведення) в
інновації, також потребує затрат різноманітних ре�
сурсів, основними з яких є інвестиції, мотивація і час. В
умовах ринку як система економічних відносин купівлі�
продажу товарів, у рамках якої формуються попит, про�
позиція і ціна, головними компонентами інноваційної
діяльності виступають новації, інвестиції та інновації.

Нововведення формують ринок новацій, інвестиції —
ринок капіталу (інвестицій), інновації — ринок чистої
конкуренції. Ці три головних компоненти й утворять
інноваційну інфраструктуру (рис. 1).

Для забезпечення ефективності інноваційного про�
цесу першочергового значення набувають такі форми
його організації, за яких результат кожної стадії міг би
слугувати основою для поступового руху на наступну.
Особливої значимості набуває стикування стадій, що
забезпечує безперервність, гнучкість і динамізм всього
процесу, який є неможливим без системи його стиму�
лювання. Таким чином, механізм інноваційного проце�
су буде ефективним тоді, коли забезпечить інтеграцію
усіх його стадій, швидкість розробки нововведень, швид�
ке їх впровадження в сферу суспільного виробництва.

Розвинені країни світу за останні 10—15 років на�
копичили значний досвід організації інноваційного про�
цесу. Перш за все, слід відзначити різноманіття тих
шляхів і форм, за допомогою яких досягається інтегра�
ція стадій, винаходів, їх комерціалізація тощо. Своє�
рідність економічного розвитку ринкової економіки в
останні роки висунуло на передній план у науково�тех�
нічному прогресі дрібні капітали, малий бізнес. Так, в
останнє десятиліття більш половини усіх нововведень в
аграрній економіці США забезпечувалося невеликими
венчурними фірмами, підприємствами [11, с. 37]. Дрібні
підприємства є більш рухливими і гнучкими та успішно
виконують функцію розробки науково�технічних ідей,
доведення їх до прийнятних для впровадження і рента�
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Рис. 1. Типова схема інноваційної діяльності АПК

Джерело: побудовано автором.
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бельності технологій. На цих перших стадіях іннова�
ційного процесу роль дрібних і середніх підприємств до�
сить вагома.

У багатьох країнах світу в ролі головного інвестора
в сфері інновацій виступають венчурні фонди. Венчурні
фірми ведуть свій малий бізнес шляхом ризикованого
вкладення капіталу у нововведення заради отримання
високого прибутку, що компенсує невдалі інвестиції [10,
с. 174].

Для невеликих фірм є характерними простота в
управлінні, широкий простір особистої ініціативи, мож�
ливість проведення гнучкої науково�технічної політи�
ки, активне залучення до своєї діяльності розробників
товарів/послуг та новаторів ідей. Це обумовлює високу
ефективність діяльності венчурних фірм. Багато з них
вносять істотний внесок в інноваційний прогрес, роз�
робку нової продукції, прогресивних технологій. Тому
нині венчурне фінансування активно розвивається в ба�
гатьох країнах світу, особливо при створенні спільних
підприємств, розвитку вільних економічних зон.

В агарній сфері розрізняють два види агроінновацій —
продуктові інновації та прецесійні (технологічні інно�
вації). Відмінність таких видів агроінновацій полягає у
такому:

— продуктові інновації складаються з розробки і
впровадження технологічно нових і технологічно вдос�
коналених продуктів. Технологічно новий продукт/по�
слуга — це продукт, чиї технологічні характеристики
або передбачуване використання, принципово нові або
суттєво відрізняються від аналогічних, раніше виробле�
них, продуктів/послуг. Такі інновації можуть грунту�
ватися на принципово нових технологіях або на по�
єднанні існуючих технологій у новому використанні, або
на використанні результатів інноваційних досліджень і
розробок;

— прецесійні інновації містять розробку і впровад�
ження технологічно нових або технологічно значно
вдосконалених виробничих методів, включно з метода�
ми передачі продуктів. Інновації такого роду можуть
грунтуватися на використанні нового виробничого об�
ладнання, нових методів організації виробничого про�
цесу або їх сукупності, а також на використанні резуль�
татів досліджень і розробок.

Такі інновації націлені, як правило, на підвищення
ефективності виробництва або передачі вже існуючої на
підприємстві продукції, але можуть призначатися також
і для виробництва, і поставки технологічно нових або
поліпшених продуктів, які не можуть бути вироблені,
або поставлені з використанням звичайних виробничих
методів. Впровадження нових або значно поліпшених
послуг, методів їх виробництва (передачі) може
здійснюватися на основі принципово нових технологій
або нових комбінацій існуючих технологій, або на основі
нових знань.

Важливим етапом при реалізації інноваційних про�
ектів є визначення ціни агроінновацій та її стратегічні
напрями розвитку.

Цінова ринкова стратегія щодо реалізації агроінно�
вацій може включати в себе такі напрямки: не знижува�
ти ціни на конкретну інновацію нижче загальної вели�
чини витрат на її виробництво, реалізацію та оптималь�
ного рівня рентабельності; прагнення до забезпечення
цін нижче цін конкурентів на аналогічний вид продук�
ту; орієнтування на ціни конкурентів; збільшення
кількості реалізації інновацій за рахунок більш низьких
цін або кращих умов вкладення капіталу у них покуп�
цями інновації та ін.

Продавець інновації орієнтується, перш за все, на
ринкову ціну інновації, щоб уникнути банкрутства і за�
безпечити підвищення конкурентоспроможності.
Бізнесмену в сфері інноваційної діяльності слід знати,
що ціна інновацій має дві межі: нижню і верхню. Ниж�
ньою межею ціни виступає собівартість виробництва
інновації і витрати обігу. Верхня межа ціни визначаєть�

ся попитом на інновацію. Це і допоможе продавцеві
інновацій розробляти відповідну тактику і стратегію
встановлення ціни на інноваційному ринку.

У ході проведення дослідження нами було визначе�
но, що для оцінки ефективності інноваційного проекту
слід застосовувати такі основні показники ефективності
інноваційного проекту: комерційна (фінансова) ефек�
тивність, що враховує фінансові наслідки реалізації про�
екту для його безпосередніх учасників; бюджетна ефек�
тивність, що відображає фінансові наслідки реалізації
проекту для обласного та місцевого бюджетів; еконо�
мічна ефективність, що враховує витрати і результати,
пов'язані з реалізацією проекту, що виходять за межі
прямих фінансових інтересів учасників інвестиційного
проекту й граничну вартість вимірювання проекту.

Соціальні, екологічні, політичні та інші результати,
що не піддаються вартісній оцінці, розглядаються як
додаткові показники господарської ефективності і вра�
ховуються при ухваленні рішення про реалізацію і/або
про державну підтримку проектів.

Існує декілька методів економічної оцінки іннова�
ційних проектів. Усі вони грунтуються на оцінці і по�
рівнянні обсягу передбачуваних інвестицій і майбутніх
грошових надходжень, обумовлених інвестиціями в
інновації. Одним з найпростіших і найпоширеніших ме�
тодів оцінки є визначення терміну окупності інвестицій
на рівні окремого інноваційного проекту у вигляді відно�
шення обсягу вкладень капіталу до прибутку, отрима�
ного за рахунок впровадження капіталу в інновації [13].
Узагальнюючим показником оцінки інвестицій є рента�
бельність інвестицій, яка визначається відсотковим
відношенням загальної величини прибутку, отримано�
го від впровадження інновацій до інвестицій [12, с. 83].

При оцінці ефективності інвестицій необхідно про�
водити облік інфляції і тимчасових затримок. Облік
інфляції визначається відношенням очікуваного прибут�
ку від інновацій до величини відсотка інфляції (збіль�
шення цін).

Для обліку тимчасових затримок, застосовують дис�
контування, що є визначенням рівня ефекту і витрат до
певного базисного періоду. Завдяки дисконтуванню
витрат і результатом, при його реалізації, досягається
їх сумісність, що дозволяє проводити порівняння ефек�
ту і витрат, визначаючи тим самим ефективність іннова�
ційного проекту. Однак остаточну оцінку ефективності
агроінновацій дає ринок і споживач, а результатом інно�
ваційної діяльності є продукт, реалізований на ринку з
високою рентабельністю.

Прибуток, отриманий за рахунок реалізації інно�
вації, може бути використаний на модернізацію вироб�
ництва, на фінансування нових видів інновацій, що за�
безпечують високу конкурентоспроможність виробниц�
тва, соціальний розвиток організації.

В умовах ринкової економіки зростає роль кадро�
вого забезпечення функціонування конкурентоспро�
можного виробництва. Розвитку інноваційної діяльності
з підготовки кадрів сприятиме створення інноваційно�
кадрового менеджменту. Мета цього менеджменту —
формування інноваційного ринку освітньо�професійних
заслуг; системи сучасного управління підготовкою та
перепідготовкою кадрів для різних сфер економіки,
здатних організувати економічну, технологічну, управ�
лінську, фінансову, науково консультаційну та зовніш�
ньоекономічну діяльність.

Проведені нами дослідження стану і розвитку інно�
ваційної діяльності дозволили розробити методичні
принципи регулювання інноваційними процесами в аг�
рарній сфері України (рис. 2).

Розвитку і підвищенню ефективності інноваційної
діяльності в агросфері буде сприяти створення на ре�
гіональному та місцевому рівнях спеціалізованих
інноваційних фондів і фондів з модернізації підприє�
мництва. Засоби, що накопичуються в них, доцільно
звільнити від податків або ввести для них пільгове
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оподаткування. Такий захід надасть змогу державі,
регіону або підприємству концентрувати необхідні
ресурси і спрямовувати їх на інвестиційну та іннова�
ційну діяльність.

Розвиток ринкових відносин, конкуренція у всіх
сферах економіки, спричиняє необхідність стимулюван�
ня прискорення темпів інноваційної діяльності, форму�
вання ринку інновації. Цьому також сприятиме держав�
на підтримка щодо реалізації найважливіших інновац�
ійних проектів, створення державних і комерційних на�
уково�консультаційних центрів.

Процес консультування включає п'ять етапів:
підготовку, діагностування, планування дій, впровад�
ження і завершення наукової розробки рекомендацій
у вигляді комплексної програми розвитку агробізне�
су. Окрім цього, активну роль у розвитку інноваційної
діяльності на аграрному ринку мають відігравати ко�
мерційні структури і іноземні компанії, спільні підприє�
мства, створення особливих (аграрних) економічних
зон.

Нині державна політика спрямована на розвиток
інноваційної інфраструктури, залучення бізнесу в агро�
сферу. Слід зазначити, що досягнення поставленої мети
— перехід до інноваційного розвитку — є можливим
тільки за умови забезпечення щодо стабільного стано�
вища регіонів України, головним чинником якого вис�
тупає безперервний інноваційний процес. У зв'язку з цим
потрібно чітке визначення напрямів і відповідних ме�
ханізмів реалізації ефективної регіональної інновацій�
ної політики.

За умов ринку важливим чинником, що підвищує
ефективність інноваційної діяльності, є розробка і впро�
вадження маркетингу інновацій.

Маркетинг інновацій — це цільовий маркетинг. Він
заснований на виборі певного сегменту аграрного рин�
ку з подальшою розробкою інновацій і комплексів мар�

кетингу по відношенню до конкрет�
ного сегменту ринку, що забезпечує
найбільший прибуток для продавця і
покупця інновацій (рис. 3).

План маркетингу інновації визна�
чає, який вид інновації, на якій тери�
торії і за якою ціною слід продавати
в цей період часу. План маркетингу
інновації є частиною загального пла�
ну маркетингу підприємства.

Складання плану маркетингу по�
чинається з розробки стратегії мар�
кетингу, а завершується розробкою
тактики маркетингу.

Стратегія маркетингу являє со�
бою процес аналізу можливостей
підприємства з випуску продукту,
визначення випуску продукту (опе�
рації), обгрунтування інновації та її
характеристики, поновлення марке�
тингових досліджень інновацій.

У стратегії маркетингу доцільно
виділити такі концепції: 1) сегмента�
ція ринку; 2) вибір цільового ринку;
3) вибір методів виходу на ринок;
4) вибір маркетингових засобів; 5) ви�
бір часу виходу на ринок.

Тактика маркетингу це конкретні
прийоми для досягнення мети плану
маркетингу. Вони містять в собі рек�
ламу, просування продукту на ринок,
організацію роботи пунктів з їх про�
дажу (або купівлі) і ін.

На основі плану маркетингу скла�
дається план організаційних дій щодо
ефективної реалізації агроінновацій.

Посилення інноваційної діяль�
ності має зайняти сьогодні чільне

місце в реалізації державної економічної політики в аг�
рарній сфері України.

Таким чином, складовою економічної стратегії роз�
витку аграрного сектору економіки мають стати розроб�
ка і реалізація інноваційних програм у сфері АПК, що
дозволить ширше і ефективніше використовувати світо�
вий досвід вирішення агропромислових проблем, залу�
чати іноземні інвестиції в розвиток сільського господар�
ства, підвищити якість і конкурентоспроможність про�
дукції та послуг.

Досвід розвинених країн щодо державної підтрим�
ки інноваційної діяльності показує, що саме держава
повинна розробляти таку інноваційну політику, яка за�
безпечувала б підвищення конкурентоспроможності
аграрного сектора економіки.

Державна політика має бути спрямована на усунен�
ня адміністративно�командних підходів до інноваційної
діяльності та управління нею; створення ефективних
соціально�економічних мотивів, які спонукають до роз�
робки новітніх технологій та техніки; на демонополіза�
цію економіки; розвиток економічної свободи особис�
тості підприємництва; розширення кредитних, податко�
вих, цінових пільг, а також цільових субсидій та держ�
замовлень.

На нашу думку, конкретними формами державної
підтримки інноваційної діяльності є:

— пряме фінансування;
— надання індивідуальним винахідникам і малим

впроваджувальним підприємствам безкоштовних бан�
ківських позик;

— створення венчурних інноваційних фондів, що
користуються значними податковими пільгами;

— зниження державних патентних зборів для інди�
відуальних винахідників;

— відстрочка сплати патентних мит за ресурсозбе�
рігаючими винаходами;
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Рис. 2. Методичні принципи регулювання інноваційної діяльності в агросфері

Джерело: авторська розробка.
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— реалізація права на прискорену амортизацію об�
ладнання;

— створення мережі технополісів, технопарків то�
що.

Держава повинна забезпечити необхідні умови реа�
лізації інноваційної політики. Умови реалізації іннова�
ційної політики держави — це вимоги (в окремих випад�
ках пропозиції) державних органів влади до розвитку
інноваційної діяльності та реалізації її результатів на
внутрішньому ринку.

Для державної реалізації інноваційної політики дер�
жави необхідні інституційні та законодавчо�правові пе�
ретворення, які створили б ринкову інфраструктуру і
сприяли б активізації інноваційної діяльності. У зв'яз�
ку з цим, для забезпечення інноваційного розвитку, як
регіонів, так і країни в цілому необхідне прийняття за�
кону "Про інноваційну діяльність в сфері АПК". Основ�
ною ідеєю закону має стати створення умов для впро�
вадження у виробництво науково�технічних результатів
з метою стимулювання інноваційної діяльності, спри�
яння становленню і розвитку національної інноваційної
системи, а також підвищення ефективності науково�
технічної та інноваційної сфер діяльності. Вказаний за�
кон також повинен визначити порядок державного про�
гнозування та державного регулювання інноваційної
діяльності, порядок розподілу повноважень в області
здійснення державної інноваційної політики між орга�
нами державної влади та органами місцевого самовря�
дування. Ухвалення закону потребуватиме прийняття
відповідних нормативних актів і на регіональному рівні.

Розробка ефективної методики реалізації агроінно�
ваційної політики як об'єкта стратегічного управління
дасть змогу посилити інноваційну активність, забезпе�
чити економічну безпеку аграріїв і, як наслідок, стати
базисом вирішення багатьох інших аграрних проблем.
У зв'язку з цим, подальші дослідження слід сконцент�
рувати на удосконаленні нормативно�законодавчої бази
у сфері реалізації інноваційної політики та розробці
нових форм і методів впровадження інновацій в агро�
сферу.
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