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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У сучасних умовах вагомим важелем економічної

діяльності аграрних підприємств є впровадження інно-
вацій у сфері ремонтно-технічного обслуговування. За-
порукою цього виступають велика чисельність дослід-
жень спеціалістів у цій галузі. На даному етапі розвит-
ку галузі сільського господарства, аграрні підприємства
мають необхідність у підвищенні свого рівня конкурен-
тоспроможності, який у свою чергу великою мірою за-
лежить від зміни економічної системи інновацій, "рит-
му", "курсу", темпів росту, приросту та механізмів впро-
вадження інновацій. Вони являються одним із найваж-
ливіших чинників в темпі економічного зростання аграр-
них підприємств, що впливає на їх технологічний про-
грес.

Впроваджуючи нововведення, аграрні підприємства
можуть зменшувати затрати виробництва, виробляти
нову та удосконалювати існуючу продукцію, розробля-
ти ефективну систему розробки та реалізації управлі-
нських рішень, що дозволить їм не тільки зберегти кон-
куренті переваги, але й покращити свої конкурентні
позиції у певному конкурентному середовищі. Отже, ін-
новаційний розвиток сільськогосподарських під-
приємств пов'язаний з економічним зростанням, підви-
щенням рівня ефективності функціонування системи,
розширеним виробництвом та підвищенням якості
сільськогосподарської продукції чи надання послуг.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Вивченню і вирішенню проблем управлінських інно-

вацій присвячені праці науковців як закордонних, так і
вітчизняних вчених економістів: С. Блек, Є.А. Бельтю-
ковим, Р.М. Колєгаєвим, Г.А. Лавреновою, Л. Лінч,
К.І. Мельниковою, С.Ф. Покропівним П.А. Орловим,
М.Г. Чумаченко, В.Ф. Шудрою, А.І. Яковлєвим та ін., в
яких розглянуті теоретичні основи управлінських інно-
вацій.
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ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Розглянути сутність та зміст поняття "управлінські

інновації" у діяльності аграрних підприємств.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ
Аграрні підприємства України повсюдно стикають-

ся з "викликами" сучасної конкуренції і насамперед із
труднощами адаптації до постійних змін ринкових умов.
Зміни стають постійними і це є нормальний стан сучас-
ного бізнесу. Більш того, зросла швидкість змін, чому
сприяють у першу чергу стрімкість технічного прогре-
су і конкуренція. Життєві цикли товарів вимірюються
тепер не роками, а місяцями. Скоротилися і життєві цик-
ли послуг, і час, що для розробки нових товарів і виходу
з ними на ринок. На даному етапі розвитку, для того щоб
вижити, підприємства повинні діяти оперативно. У цих
умовах критично важливо постійно розробляти і впро-
ваджувати на підприємствах нові методи та структури
управління, тобто безперервно здійснювати інновації
та зокрема управлінські інновації. Діяльність лідера є
основою інноваційних процесів в організації в цілому,
така активність виражається в різноманітних формах
розробки та впровадження інновацій, управлінських
інновацій .

Термін "інновація" походить від латинського слова
"innovare" ("відновлення", "оновлення"). Поняття
"іnnovation" відповідає нашому словосполученню "вве-
дення нового" або "введення новацій", тобто практичне
використання новації з моменту її виробництва та роз-
повсюдження у якості нових продуктів або послуг є но-
вовведенням — інновацією.

В економічній науці термін "інновація" економісти
трактують як втілення потенційного науково-технічно-
го прогресу в реальних нових продуктах та технологіях.
Інноваційний продукт характеризується вищим техно-
логічним рівнем, новими споживчими якостями товару
або послуги порівняно з попереднім.
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Інновація проявляється різними гранями залежно
від контексту вирішуваних проблем. Початково іннова-
ція виникає та існує у вигляді ідеї. Нові наукові ідеї мо-
жуть мати різне походження. Різні вчені характери-
зують інновації залежно від об'єкта і предмета свого
дослідження (табл. 1). У таблиці нами наведено наукові
підходи до трактування поняття та розкрито економіч-
ну сутність інновації.

Існує безліч класифікацій інновацій, найбільш за-
гальна з яких передбачає поділ інновацій на виробничі,
до яких відносяться технологічні та продуктові інно-
вації, а також маркетингові та управлінські.

Виробничі інновації являють собою діяльність
організації, пов'язану з удосконаленням існуючих тех-
нологій виробництва , а також розробкою та впровад-
женням принципово нових технологій у сфері ремонт-
но-технічного обслуговування аграрних підприємств.
До даної категорії відносяться технологічні інновації,
які в свою чергу спрямовані на поліпшення споживчих
властивостей товару і розробку нових товарів — про-
дуктових інновацій, з метою їх ефективної комерціалі-
зації. У даному випадку технологічні та продуктові інно-
вації мають безпосередній взаємозв'язок. Маркетингові
інновації — це діяльність, спрямована на реалізацію
нових або значно поліпшених маркетингових методів,
що охоплюють істотні зміни в дизайні та упаковці про-
дуктів, використання нових методів продажів і презен-
тації продуктів (послуг), їх представлення і просування
на ринки збуту, формування нових цінових стратегій.

Різні види інновацій: технічні, організаційні, управ-
лінські, які за своїм впливають на різні види конкурен-
тоспроможності. Так, наприклад, корисні нововведен-
ня в організації праці і управлінні персоналом дозволя-
ють скоротити втрати робочого часу і трудомісткість,
або, введення в оборот нового енергозберігаючого об-
ладнання і безвідходних і маловідходних технологій
істотно знижують матеріаломісткість і енергоємність.
Ці ж інновації паралельно підвищують екологічність і
раціональність. Плюс, застосування цих інновацій в ком-
плексі істотно впливає на економічну складову конку-
рентоспроможності — знижує витрати, внаслідок цьо-
го, може знизити ціну товару або послуги. І, нарешті,
психологічна складова. Ні для кого не секрет, що онов-

лення дизайну виробу, також є своєрідною інновацією,
тому що слідування моді і стилю явно приваблює покуп-
ця. Так само і з послугами — впровадження нових тех-
нологій, що використовуються для їх надання, навіть
деяка оригінальність у зовнішньому вигляді і поведінці
обслуговуючого персоналу може стати великим плюсом
для обслуговуючої організації [9, c. 33—39].

На нашу думку, поняття управлінські та органі-
заційні інновації не є тотожними та взаємозамінними,
оскільки організаційні інновації входять до складу
управлінських інновацій. В економічній науці крім ви-
робничого та фінансового менеджменту виділяють та-
кий його вид, як "інноваційний менеджмент" (управлін-
ня розвитком і розробками) — це комплексна система
управління інвестиціями, що вкладаються власниками в
розвиток всіх видів інновацій. Вона включає побудову
організаційних структур, вибір напрямів інновацій, оп-
тимізацію інвестицій, різні аспекти управління розвит-
ком бізнесу [10].

Управлінські інновації дозволяють створити не-
обхідні умови для здійснення інновацій інших типів, і є
основою для організації інноваційного процесу на
підприємстві. Підставою для управлінських нововведень
є зміна задач, розв'язуваних підприємством, яке, в свою
чергу, викликано об'єктивними змінами, що відбувають-
ся у зовнішньому середовищі його діяльності. Управ-
лінські інновації тісно пов'язані з технологічними інно-
ваціями у всіх сферах економіки. Запорукою успішної
діяльності організації в довгостроковій перспективі є її
здатність змінюватися відповідно до мінливих ринкових
умов господарювання, яка забезпечується наявністю
управлінських механізмів, контролюючих необхідність
і забезпечують проведення змін. Організаційно-уп-
равлінські зміни (управлінські інновації) можуть відбу-
ватися за такими напрямами:

— розробка і реалізація нової або значно зміненої
стратегії підприємства;

— впровадження сучасних (на основі інформацій-
них технологій) методів управління підприємством (ма-
ються на увазі технології з використанням сучасних за-
собів обчислювальної техніки та спеціальних програм-
них засобів для вирішення, наприклад, завдань бухгал-
терського і складського обліку, обліку кадрів і інших

Таблиця 1. Наукові підходи до трактування сутності інновації

Автор Характеристика підходу 

М. Туган-
Барановський 

Попит на товари створюється самим виробництвом і ніяких зовнішніх обмежень розширеного відтворення, крім 
браку продуктивних сил, не існує. Якщо тільки запас продуктивних сил досить великий, завжди можна розширити 
виробництво і знайти застосування для нового капіталу. Виробництво керує споживанням і це відбувається через 
нагромадження капіталу та його інвестування в нові технології та виробництво [1, с. 32] 

Й. Шумпетер 
 

Інновації – не просто нововведення, а нова функція виробництва. Це – зміна технології виробництва речей, яка має 
історичне значення і є необхідною. Інновація становить стрибок від старої виробничої функції до нової. Великі 
інновації викликають створення нових підприємств і нового устаткування, але не кожне нововведення, нове 
виробництво є інновацією. Інновація в економічному сенсі завершується тільки з першою комерційною операцією за 
участю нового продукту, процесу, системи або пристрою, хоча слово «інновація» зазвичай також використовується для 
описання всього процесу просування такого рішення [3, с.159]. 

П. Друкер 

Інновації – особливий інструмент підприємництва. Діяльність, яка наділяє ресурси новою можливістю створювати 
багатство. Мистецтво надання ресурсам нових можливостей для створення цінностей, при цьому підсумувавши, що: у 
будь-якому разі, що б не змінювалося, потенціал усе існуючих ресурсів, який створює цінності, є складовою інновації  
[4, с. 43] 

Т. Коно 
Інновації реалізуються в процесі інноваційної діяльності – складного процесу трансформації наукових ідей в об'єкт 
економічних відносин. Він вважає, що джерелами таких ідей є: потреби ринку; можливості науки; потреби й політика 
компаній; наслідування іншим компаніям [5, с. 27] 

А. Томпсон 

Інновація – це ідея, практика чи продукт, що сприймаються індивідом як нові, а на думку інших, інновацією є генерування, 
прийняття і впровадження нових ідей, процесів, продуктів і послуг. Тобто, в одному випадку інновація – це результат 
творчого процесу у вигляді нової продукції (техніки), технології, методу тощо, в іншому – процес введення нових виробів, 
елементів, підходів, принципів замість існуючих. Проте головна їх ознака полягає в обов'язковій наявності науково-технічної 
новизни та здатності до виробничого застосування [6, с. 35] 

Б. Твісс 

Нове, яке є або результатом появи нової технології (технічне рішення), або результат нетрадиційного застосування відомої 
технології. Б. Твісс відмітив, що "... Винахід – формулювання, висунення ідеї. Нововведення - застосування, тобто процес, 
в якому дослідження або ідея набувають економічного змісту. Іншими словами, «винахід» стає «нововведенням», якщо 
здобуває успіх на ринку ...". Отже, комерційний аспект визначає інновацію як економічну необхідність, що усвідомлена 
потребами ринку [7, с. 38] 

Г.Г. Азгальдов, 
А.В. Костін  

Процес (або результат процесу), в якому: використовуються частково або повністю охороноспроможні результати 
інтелектуальної діяльності; та/або забезпечується випуск патентної продукції; та/або забезпечується випуск товарів 
і/або послуг, які по своїйякості відповідають світовому рівню [8, с. 162–164] 
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видів ресурсів, планування потреб організації, аналізу
фінансового стану організації та підтримки прийняття
управлінських рішень , систем автоматизованого доку-
ментообігу організації, інформаційно-довідкових сис-
тем для обліку замовників, підрядників, клієнтів і т. п.);

— розробка та впровадження нових чи значно зміне-
них організаційних структур управління на підприємстві;

— нововведення у використанні змінного режиму
робочого часу;

— застосування сучасних систем контролю якості,
сертифікації продукції, включаючи використання сучас-
них вітчизняних і зарубіжних стандартів якості;

— розробка нових або значно змінених методів і
прийомів організації праці на підприємстві і т.д.;

— створення спеціалізованих підрозділів з прове-
дення наукових досліджень і розробок, практичної ре-
алізації науково-технічних досягнень (технологічні та
інжинірингові центри, малі інноваційні підприємства);

— організація та вдосконалення діяльності марке-
тингової служби підприємства, включаючи як створен-
ня спеціалізованих груп і підрозділів, так і формування
фундаментальної концепції (стратегії) маркетингу
підприємства;

— інші організаційно-управлінські зміни.
Управлінські інновації здійснюється за допомогою

методів, які забезпечують розробку і реалізацію ново-
введень у сфері адміністративної діяльності. У даному
випадку методи являють собою розроблені та апробо-
вані способи впливу на об'єкт інновацій з метою отри-
мання інноваційного ефекту.

Дослідники з різних дисциплін і з різних точок зору
протягом минулого століття досліджували інновації.
Незважаючи на це, дослідженням управлінських інно-
вацій у вітчизняній та закордонній науці привернуто
менше уваги ніж технічним інноваціям [12, c. 825—845].

У. Бомоль підкреслює, що у науковій літературі за роз-
витком теоретичної точки зору щодо дослідження управ-
лінських інновацій було дуже важко стежити [13, c. 251].

Проблема з вивчення управлінських інновацій по-
лягає в тому, що немає чіткої схеми визначення та вим-
ірювання управлінських інновацій, оскільки кількісно
виміряти внесок організаційних інновацій у діяльність
підприємства дуже важко. На відміну від фізичного ка-
піталу, величина управлінських інновацій (і їх зміна) не
з'являється на балансі підприємства, і коли суб'єкт гос-
подарювання зобов'язуються провести істотні управлі-
нських зміни це, як правило, розглядається як "спожи-
вання", а не збільшення активів підприємства [14].

Управлінські інновації визначаються як нові органі-
заційні методи в управлінні підприємства, його діловій
практиці, організації робочого місця або зовнішніх
зв'язків. Управлінські інновації можуть бути призначені
для підвищення продуктивності фірми за рахунок змен-
шення адміністративних витрат або оперативних витрат,
підвищення задоволеності робочого місця, отримання
доступу до нематеріальних активів або зниження вартості
поставок. Із ділової практики до управлінських інновацій
включаються такі організаційні елементи як лідерство,
культура, управління людськими ресурсами, процеси
управління, включаючи розвиток бізнесу, продуктивності
і системи стимулів і механізмів для навчання, зовнішньої
й внутрішньої корпоративної комунікації [15, с. 6]. Крім
того управлінські інновації можуть бути призначені для
поліпшення інноваційності підприємства.

Управлінські інновації можуть розглядатися з двох
критичних позицій: "нові для держави" або "нові для
підприємства", тобто у залежності на якому конкурен-
тному рівні управлінські інновації впроваджувати [16].

Управлінські інновації можуть бути результатом
існуючих поширених організаційних ідей, що призво-
дить до процесів винаходів у рамках конкретного
підприємства. В останньому випадку може означати, що
управлінська інновація є новим не тільки для підприєм-
ства, але потенційно також для держави (якщо підприє-

мство є винахідником управлінських інновацій). Однак,
позиція "нові для підприємства", ймовірно, частіше ви-
конуються, ніж "нові для держави". Крім того, оскільки
управлінські інновації важко захистити патентом, це
також важко оцінити, чи є управлінська інновація дійсно
новою для держави.

У країнах СНД (Союзу незалежних держав) управ-
лінські інновації визначається як зміни в структурі
підприємства або методів управління, які призначені для
поліпшення використання знань персоналу, якості то-
варів і послуг, або ефективності роботи потоків [17, c. 7].

С. Блек і Л. Лінч пропонують більш своє визначення
управлінських інновацій, які включають в себе наступні
компоненти — навчання робочої сили, думки співробі-
тників, проектні роботи (у тому числі з використанням
крос-функціональних процесів виробництва) і загальні
вигоди. Вони вважають, що управлінські інновації ви-
значаються широким набором методів управління, які
повинні бути спрямовані на підвищення виробничого
потенціалу підприємства [18].

Можливість підключитися до знань простих робіт-
ників є важливою особливістю управлінських інновацій.
Це може бути зроблено шляхом вимірювання інших
компонентів управлінських інновацій — "голосовий ро-
бітник", тобто потрібно надавати право працівникам
брати участь у процесах прийняття управлінських
рішень, пов'язаних із організацією виробничого проце-
су та ін. [13]. Отже, традиційні форми організації праці
не сприяють розвитку управлінських інновацій, а нові
форми організації є ефективними та дають право робі-
тникам робити більший внесок у виробничий процес і
створювати більші можливості для підвищення ефектив-
ності підприємства.

Той аргумент, що думка працівника може підвищи-
ти продуктивність підприємства узгоджується з теоре-
тичною дискусією, представленою у дослідженні. У
даній роботі дослідники виміряли управлінські інно-
ваційні елементи такі, як чи є прості робітники членами
профспілок, чи має підприємство дорадчу раду, частка
працівників, зустрічі на регулярній основі для обгово-
рення проблем на робочих місцях, частка робітників в
управлінських командах.

Управлінські інновації стали отримувати увагу до-
слідників через їх внесок у розвиток інших видів інно-
вацій: продуктових або процесних інновацій [14, с. 8].
Однак, незважаючи на такий взаємозв'язок, А. Лам
відзначає, що управлінські інновації істотно пов'язані
зі створенням або прийняттям нових форм управління
та організацією, яка може або не може бути підтрима-
на за допомогою технологій.

Теоретично управлінські інновації краще розгляда-
ти як безперервний процес. Тим не менше, немає єдиної
міри, яка емпірично захопить всю ступінь управлінсь-
ких інновацій всередині підприємства [18].

Управлінські інновації можуть бути більш і менш
складними. Деякі впливають на певний бізнес-процес, а
інші впливають на кожну частину організації. На думку
Дж. Хамела, управлінські інновації створюють довго-
строкові конкурентні переваги , якщо вони відповіда-
ють хоча б одній з трьох умов: інновація заснована на
новому принципі управління; вони охоплюють широкий
спектр процесів і методів управління; вони є частиною
триваючої програми винаходів, де прогрес пов'язуєть-
ся з плином часу. Це означає, що управлінська іннова-
ція потребує певної міри корисності позиції "нові для
держави" та корпоративного охоплення з метою ство-
рення конкурентних переваг у довгостроковій перспек-
тиві. Крім того, управлінська інновація є частиною більш
великої програми винаходів. Прикладом такого роду
управлінських інновацій є система загального управлі-
ння якістю (TQM). Система TQM побудована на
спільному вирішенні проблем робітниками, тому ново-
введення мають високий вплив на розширення прав і
можливостей працівників. Це "ментальна модель" була
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зовсім іншою з точки зору підприємства "Tayloristic",
де співробітники повинні були слідувати інструкціям і
виконувати повторювані завдання, розроблені фахівця-
ми [12].

При дослідженні управлінських інновацій було ви-
явлено такі чотири перспективи управлінських інновацій
[12, с. 9]:

— інституційна перспектива, де інституціональні
умови впливають на створення і розповсюдження уп-
равлінських інновацій;

— модна перспектива, де поведінка та вподобання
менеджерів впливають на персонал підприємства, а та-
кож які методи менеджменту ведуть раціональний хід
управління;

— точка зору культури, де культура управління
впливає на створення і розповсюдження управлінських
інновацій,

— раціональна точка зору, де менеджери беруть на
себе відповідальність у створенні та реалізації управлі-
нських нововведень.

ВИСНОВКИ
Отже, управлінські інновації стали невід'ємною

складовою в сільському господарстві. Їх впровадження
торкнулося всіх сфер діяльності людини, у тому числі і
галузі сільського господарства. Управлінські інновації
у сфері сільського господарства являються з одним з
головних факторів підвищення продуктивності праці,
що приводить до стійкого економічного зростання і
підвищення суспільного добробуту.
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