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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Розвиток вітчизняної економіки потребує 

активних механізмів формування, використання та підвищення інноваційного 

потенціалу аграрного виробництва. Передумовами стрімкого відтворення 

інноваційного потенціалу є побудова систем його формування на засадах 

акумуляції та використання джерел інвестиційного та ресурсного 

забезпечення. При цьому загострення проблеми ресурсного забезпечення 

інноваційного розвитку загострює необхідність дослідження сутності, 

класифікацій, сучасних підходів до розуміння, проблемних питань 

формування джерел забезпечення інвестиційного потенціалу, як національної 

економіки, в цілому, так і окремих її сфер та галузей в контексті забезпечення 

стабільного характеру економічного розвитку. 

Необхідність постійного запровадження інновацій у сферу безперервної 

та системної виробничо-комерційної діяльності товаровиробників аграрного 

виробництва набуває специфічного характеру. Незважаючи на достатній 

рівень забезпечення природними, людськими, техніко-технологічними та 

іншими ресурсами для покращення процесів модернізації за рахунок 

внутрішніх ресурсів підприємств, економічне зростання суб’єктів аграрного 

виробництва в Україні носить інерційний характер. У структурі вітчизняного 

аграрного виробництва та експортної діяльності продовжують домінувати 

товари сировинного характеру з невеликою доданою вартістю, а, навіть, не 

продукція їх первинної чи поглибленої переробки, що звужує виробничі 

перспективи безпосередніх товаровиробників та обмежує можливості їх 

стабільного розвитку, підвищення конкурентоспроможності та ефективності 

діяльності.  

В умовах обмеження доступу до зовнішнього інвестування в кризові 

для глобальної економіки періоди забезпечення постійного формування та 

реалізації інноваційно-інвестиційних проектів господарюючими суб’єктами в 

аграрній сфері стає важливою передумовою імплементації ними інноваційної 

моделі розвитку свого економічного потенціалу. В цьому контексті 

забезпечення розвитку інноваційного потенціалу є складною науковою 

проблемою. Успішне розв’язання визначеної проблеми стає можливим за 

рахунок комплексного використання теоретичних, методологічних і 

практичних засад формування ефективних механізмів та інструментів 

формування, використання та розвитку інноваційного потенціалу аграрних 

підприємств, що актуалізувало обрану тему дисертації. 

Проблемам вивчення організаційно-економічних засад розвитку 

інноваційного потенціалу присвячені наукові праці О. Амосова, 

Л. Балабанової, О. Витвицької, Л. Ганущак-Єфименко, Ю. Данька, 

М. Дем’яненка, Л. Дикань, С. Ілляшенка, О. Красноруцького, Ю. Лупенка, 

П. Макаренка, К. Макконела, М. Маліка, Т. Маренич, А. Михайлова, 

В. Павлової, В. Онегіної, О. Панухник, А. Пересади, М. Портера, А. Сміта, 

Д. Рікардо, Н. Тарнавської, Ж. Тіроля, Р. Фатхудінова, Б. Язлюка та ін. Однак, 
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проблемні питання розвитку інноваційного потенціалу аграрного 

виробництва потребують подальшого дослідження та пошуку напрямів 

вирішення вказаної наукової проблеми. Актуальність обраної теми і 

значимість поставлених питань зумовили вибір предметно-об’єктної сфери, 

постановку мети і завдань дослідження.  

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота виконана відповідно до плану наукових досліджень 

Харківського національного технічного університету сільського господарства 

імені Петра Василенка за темою «Механізми підвищення 

конкурентоспроможності, розвитку економічного та виробничо-

технологічного потенціалу суб’єктів агропромислового виробництва» (номер 

державної реєстрації 0116U003477, 2016-2020 рр.), де автором визначено 

теоретичні та методологічні засади розвитку інноваційного потенціалу 

аграрного виробництва та розроблені практичні шляхи по удосконаленню 

процесів реалізації інноваційної та інвестиційної діяльності 

товаровиробників. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є 

обґрунтування теоретичних, методологічних, методичних та прикладних 

засад розвитку інноваційного потенціалу аграрного виробництва. 

Досягнення мети дисертаційної роботи обумовило необхідність 

вирішення наступних завдань дослідження: 

- систематизувати та розвинути понятійно-категоріальний апарат 

досліджень інноваційного потенціалу аграрного виробництва; 

- обґрунтувати та розвинути архітектуру організаційно-економічного 

механізму розвитку інноваційного потенціалу аграрного виробництва;  

- ідентифікувати та оцінити вплив факторів на формування 

економічного та інноваційного потенціалу суб’єктів аграрного виробництва; 

- обґрунтувати методологічний підхід до якісної та кількісної оцінки 

економічного та інноваційного потенціалів сільськогосподарських 

товаровиробників; 

- визначити взаємозв’язок інноваційної та інвестиційної діяльності в 

аграрному виробництві з ідентифікацією класифікаційних ознак інновацій; 

- дослідити методологічні та методичні прийоми управління розвитком 

інноваційного потенціалу аграрного виробництва; 

- оцінити сучасний стан та напрями інноваційної діяльності в аграрному 

виробництві;  

- ідентифікувати джерела інвестицій та ступінь їх інноваційної 

орієнтації в аграрному виробництві;  

- проаналізувати динаміку економічної ефективності аграрного 

виробництва та інвестиційної привабливості його суб’єктів; 

- обґрунтувати типологію та архітектоніку механізмів розвитку 

інноваційного потенціалу аграрного виробництва; 

- дослідити інструменти мобілізації інноваційного та економічного 

потенціалу аграрного виробництва; 
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- визначити напрями реалізації та економічні наслідки інноваційної 

діяльності в аграрному виробництві;  

- обґрунтувати механізми управління розвитком інноваційної та 

інвестиційної діяльності товаровиробників в аграрному виробництві; 

- розробити моделі та процедури стратегічного управління 

інноваційним потенціалом аграрного виробництва. 

Об’єктом дослідження є процес розвитку інноваційного потенціалу 

аграрного виробництва. 

Предметом дослідження є сукупність теоретико-методологічних, 

методичних і прикладних засад розвитку інноваційного потенціалу 

аграрного виробництва. 

Методи дослідження. Теоретико-методологічне підґрунтя 

дослідження в дисертаційній роботі формують сучасні концепції 

інноваційної діяльності в сфері матеріального виробництва, науковий 

доробок вітчизняних та закордонних науковців стосовно теоретичних і 

прикладних засад формування розвитку інновацій в аграрному виробництві. 

В основу методології дослідження покладено діалектичний метод пізнання, 

системний і комплексний підходи, що дало можливість всебічно дослідити 

формалізовану наукову проблему та отримати відповідні результати.  

Обґрунтування теоретичних, методологічних та прикладних 

результатів здійснено з використанням таких методів: абстрактно-логічного 

(для теоретичного узагальнення, формування висновків і рекомендацій); 

історичного (при дослідженні генезису й розвитку теорії та практики 

розвитку інноваційного потенціалу); монографічного (для узагальнення 

існуючого досвіду управління інноваційним розвитком); функціонально-

вартісного й статистичного аналізу (при дослідженні теоретичних і 

методологічних засад формування та реалізації інноваційних стратегій та 

при визначенні динаміки, структури та результативності діяльності суб’єктів 

аграрного виробництва); графічного й табличного (при інтерпретації 

отриманих результатів дослідження); економіко-математичних (при 

обґрунтуванні підходів до моделювання стратегій розвитку інноваційного 

потенціалу аграрного виробництва); інтегрального (для комплексної оцінки 

сучасного стану аграрного виробництва); рейтингового (для дослідження 

впливу чинників зовнішнього середовища); емпіричного (для опису 

існуючих тенденцій розвитку аграрного виробництва); порівняльного 

аналізу (визначення та порівняння результатів дослідження).  

Інформаційною базою дослідження слугували законодавчі та 

нормативно-правові акти України, що складають правову базу діяльності 

аграрних підприємств, офіційні матеріали Державної служби статистики 

України та Головного управління статистики в Харківській області, та 

Департаменту агропромислового розвитку Харківської обласної державної 

адміністрації, монографії, наукові статі та інші публікації вітчизняних та 

зарубіжних дослідників з проблем формування та розвитку інноваційно-

інвестиційного потенціалу суб’єктів аграрного ринку, узагальнені дані 
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фінансової та статистичної звітності аграрних підприємств, матеріали 

вітчизняних та міжнародних науково-практичних конференцій, результати 

анкетувань та опитувань, власні дослідження, спостереження та розрахунки. 

Наукова новизна одержаних результатів дисертаційної роботи 

полягає у обґрунтуванні теоретичних, методологічних та прикладних 

положень з розвитку інноваційного потенціалу аграрного виробництва та 

управління ним. За результатами проведеного дослідження винесені на 

захист такі положення, які характеризують наукову новизну отриманих 

результатів: 

вперше: 

– обґрунтовано концепцію формування, використання та розвитку 

інноваційного потенціалу аграрного виробництва, яка дозволяє враховувати 

розміри та масштаби товаровиробників, їх фінансові та ресурсні можливості, 

засновується на створенні ринкових конкурентних переваг через 

запровадження інновацій на засадах принципу узгодженості цілей та завдань 

інноваційної та інвестиційної діяльності в контексті дотримання принципів 

результативності в управлінні розвитком суб’єктів аграрного виробництва; 

– виконана ідентифікація методологічного підходу до управління 

розвитком інноваційного потенціалу аграрного виробництва, який 

ґрунтується на врахуванні кон’юнктури цільових ринків збуту продукції, 

визначенні напрямів створення конкурентних переваг суб’єктів аграрного 

виробництва та їх продукції, системному здійсненні організаційних змін у 

сферах виробництва та збуту продукції, які є орієнтованими на зниження 

рівня виробничих витрат та скорочення термінів окупності інвестицій в 

проекти інноваційного розвитку; 

– обґрунтовано архітектуру механізму розвитку інноваційного 

потенціалу аграрного виробництва, в основі якої лежать прояви ознак 

емерджентності взаємодій виробничої та управлінської складових діяльності 

товаровиробників, яка дозволяє досягти належного та стабільного для 

здійснення розширеного відтворення рівня економічної ефективності 

виробничо-комерційної діяльності, а також здійснювати створення та 

інтеграцію відповідних механізмів управління в менеджмент органів 

регулювання агропромислового розвитку та товаровиробників; 

удосконалено: 

– методологічний підхід до управління розвитком інноваційного 

потенціалу аграрного виробництва, який базується на послідовному 

використанні орієнтирів та конкретизації відповідних інноваційних 

стратегій, а також відкриватиме можливості для забезпечення інвестиційної 

привабливості аграрного виробництва; 

– ідентифікацію факторів стану внутрішнього та зовнішнього 

середовища функціонування сільськогосподарських товаровиробників 

шляхом визначення факторів впливу на рівень інноваційного потенціалу та 

інвестиційного забезпечення економічного розвитку аграрного виробництва; 
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– методичний підхід до якісної та кількісної оцінки інноваційного та 

економічного потенціалів аграрного виробництва, який передбачає поетапне 

оцінювання готовності товаровиробників до сприйняття інновацій в розрізі 

виробничої та управлінської складової з одночасними можливостями 

генерування, імплементації та реалізації інвестиційних стратегій розвитку; 

– теоретичні засади ідентифікації стану інноваційної діяльності та 

тенденцій змін інвестиційного забезпечення аграрного виробництва, які 

передбачають окреслення контурів можливостей здійснення інноваційної 

активності у виробничій, комерційній та управлінській сферах з подальшою 

оцінкою повноти використання цих можливостей; 

дістали подальшого розвитку: 

– принципи побудови організаційно-економічного механізму 

генерування та імплементації інноваційних стратегій розвитку 

товаровиробників з урахуванням кон’юнктури цільового ринку 

сільськогосподарської сировини через встановлення характеру зміни попиту 

та пропозиції на інноваційну продукцію з ідентифікацією механізмів, систем 

та інструментів підтримки прийняття відповідних управлінських та 

регуляторних рішень; 

– наукове тлумачення дефініції «інноваційний потенціал аграрного 

виробництва», яка ідентифікується, як сукупність спроможностей суб’єктів 

аграрного виробництва до використання інновації у виробничій та 

управлінській системах для створення конкурентних переваг та забезпечення 

орієнтованості інвестиційної діяльності на інноваційний розвиток; 

– ідентифікація напрямів створення на інноваційній основі 

конкурентних переваг з огляду на перспективи змін в експортній орієнтації 

вітчизняного аграрного виробництва та стимулювання освоєння 

виробництва продукції з високою часткою доданої вартості в глибоко 

інтегрованих суб’єктах господарювання; 

– напрями та шляхи розвитку інноваційного потенціалу аграрного 

виробництва на основі інтеграції елементів, компонент та інструментів 

інновацій в системи менеджменту на основі комплексної реалізації заходів 

виробничої, комунікативної та просувальної політики з урахуванням 

позиціонування на ринку.  

Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає у 

можливості використання теоретичних, методологічних та прикладних 

результатів і рекомендацій органами державного управління 

агропромисловим розвитком та суб’єктами агробізнесу при формуванні та 

реалізації їх інноваційного потенціалу та здійсненні інноваційно-

інвестиційної діяльності, іншими державними установами різних рівнів при 

розробці галузевих і регіональних моделей та стратегічних програмних 

документів. 

Основні положення, отримані висновки і розроблені пропозиції 

дисертаційного дослідження доведені до рівня науково-методичних 

рекомендацій, які апробовано та прийнято до впровадження що засвідчено 
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відповідними актами і довідками. Результати дослідження, висновки та 

рекомендації, що містяться в дисертаційній роботі, схвалені та 

використовуються в практичній діяльності Департаменту агропромислового 

розвитку Харківської облдержадміністрації (довідка № 07-27/07/570 від 

28.03.2020 р.), а також аграрних підприємств, а саме ТОВ «Відродження» 

Харківського району (довідка № 023 від 15.02.2020 р.) та ТОВ «Агрофірма 

імені Гагаріна» Зміївського району (довідка № 031 від 08.02.2020 р.) 

Харківської області. 

Окремі результати дисертаційної роботи використовуються у науково-

методичному забезпеченні навчального процесу в Харківському 

національному технічному університеті сільського господарства імені Петра 

Василенка (довідка № 01-345 від 27.03.2020 р.). 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є результатом 

власного наукового дослідження автора. Наукові результати, висновки і 

рекомендації, що виносяться на захист, отримані автором особисто. З 

наукових праць, опублікованих у співавторстві, у дисертаційній роботі 

використані лише власні ідеї та розробки автора. Дослідження не містить 

матеріалів отриманих в кандидатській дисертації.  

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати 

дослідження доповідалися, обговорювалися і отримали схвальні відгуки на 

міжнародних науково-практичних конференціях, семінарах, форумах, серед 

яких найбільш важливими були: «Актуальні проблеми інноваційного 

розвитку кластерного підприємництва в Україні» (Київ, 30 березня 2017 р.), 

«Освітньо-інноваційна інтерактивна платформа «Підприємницькі ініціативи» 

(Київ, 7 грудня 2017 р.), «Актуальні проблеми інноваційного розвитку 

кластерного підприємництва в Україні»(Київ, 29 березня 2018 р.), «Актуальні 

питання економіки, обліку, фінансів та управління персоналом» (Ужгород, 

17-18 квітня 2019 р.), «Актуальні проблеми інноваційного розвитку 

кластерного підприємництва в Україні» (Київ, 28 березня 2019 р.). 

Публікації. За результатами виконаного дисертаційного дослідження 

опубліковано 31 наукова праця (17 є одноосібними), із них: одна одноосібна 

монографія, 20 стаття у вітчизняних фахових наукових виданнях, 5 статей у 

зарубіжних виданнях та 5 публікацій в матеріалах наукових конференцій та 

інших виданнях. Загальний обсяг публікацій становить 30,1 ум. друк. арк., з 

них особисто автору належать 27,8 ум. друк. арк. 

Обсяг і структура роботи. Дисертаційна робота складається з вступу, 

п’яти розділів, висновків, списку використаних джерел (325 найменувань) на 

24 сторінках, містить 37 таблиць та 39 рисунків. Загальний обсяг дисертації 

становить 412 сторінок комп’ютерного тексту, обсяг основного тексту 

складає 356 сторінок. 



7 

  

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У першому розділі «Теоретичні основи формування та розвитку 

інноваційного потенціалу аграрного виробництва» розглянуто питання 

ідентифікації інноваційного та економічного потенціалу аграрного 

виробництва та його типології, структури економічного потенціалу в 

контексті імплементації інноваційно-інвестиційної моделі розвитку, 

визначення особливостей інноваційного потенціалу аграрного виробництва та 

періодизації його формування та розвитку. 

Критичний аналіз генезису наукових позицій щодо ключових понять та 

категорій досліджень інноваційного потенціалу аграрного виробництва 

дозволило розкрити сутнісно-змістовні характеристики дефініцій 

«економічний потенціал» та «інноваційний потенціал». При цьому вивчення 

сутності економічного потенціалу соціально-економічної системи, в цілому, 

дозволило ідентифікувати його, як сукупність можливостей здійснення 

звичайної діяльності та економічного зростання, які мобілізуються за умови 

застосування певних організаційно-економічних, технологічних, 

управлінських, фінансових маркетингових та інших інструментів. В свою 

чергу, як показали дослідження, під інноваційним потенціалом аграрного 

виробництва слід розуміти спроможність до інноваційного розвитку, 

формування якої є результатом забезпеченості та/ або доступності необхідних 

ресурсів, здатності їх використовувати для забезпечення його інноваційного 

розвитку. До складових інноваційного потенціалу суб’єкта підприємництва 

ми включаємо науково-інформаційну (інновативну), матеріально-технічну, 

технологічну, кадрову, фінансову, управлінську та маркетингову складові. 

Інновації та фінанси є рухомою силою досягнення цілей сталого 

розвитку. При скороченні часу на дифузію новацій та удосконаленні 

технологій їх трансферу наукові ідеї доведені до дослідно-конструкторських 

розробок, дослідних зразків не є у вільному доступі для виробників 

інноваційної продукції, а окремі новації є бажаними, але ще не доступними  

для імплементації у виробництво. Таким чином, стан фундаментальної та 

прикладної науки, їх інфраструктури, трансферу новацій безпосередньо  

зумовлюватимуть можливості та спроможність товаровиробників до 

інноваційного розвитку.  

Важливою складовою інноваційного розвитку аграрного виробництва є 

матеріально-технічної база, яка б відповідала шостому та більш високому 

технологічному укладу, забезпечувала конкурентоспроможність агробізнесу, 

його спроможність запроваджувати новації, змінювати всі елементи 

продуктивних сил, виробляти та пропонувати для ринку інноваційну 

продукцію. Сучасний процес технічного переоснащення аграрного 

виробництва характеризується істотним ускладненням машин і механізмів, 

застосуванням нових матеріалів, добрив, сортів рослин та засобів їх захисту 

від хворіб та шкідників, розведенням нових високопродуктивних порід 

тварин.  

Технологічний потенціал аграрного виробництва безпосередньо 
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залежить від інновації у машинобудуванні, хімічній промисловості, біології, 

ресурсозбереженні, нанотехнологіях, зумовлює зміни у способах 

використання засобів та предметів праці, технологічних процесах та виступає 

невід’ємною складовою інноваційного розвитку. Кадрова складова 

інноваційного потенціалу передбачає наявні трудові ресурси з відповідними 

компетентностями та мотивацією опановувати нові технології і провадити 

зміни, відповідні інноваційному розвитку. Доступні фінансові ресурси для 

залучення (придбання) новацій, реалізації інноваційно-інвестиційних 

проектів утворюють фінансову складову інноваційного потенціалу. 

Управлінська складова інноваційного потенціалу є відображенням 

цілеспрямованості та спроможності менеджменту соціально-економічних 

систем всіх рівнів організовувати та провадити інноваційну діяльність. 

Маркетингова складова зумовлює можливості реалізовувати інноваційну 

продукцію, втілює величину попиту на неї та формує відповідні ринкові 

позиції товаровиробників. Кожна з перелічених складових є необхідною для 

формування та розвитку інноваційного потенціалу, а виключення будь-якої з 

них унеможливлюватиме інноваційний розвиток.  

В дослідженні доведено, що формування та реалізація інноваційного 

потенціалу аграрного виробництва нерозривно пов’язані з інвестиційною 

діяльністю товаровиробників. Наразі в економічній науці не існує цілісного 

комплексного підходу до управління інноваційно-інвестиційним розвитком, 

який би не мав теоретично-методичних протиріч. Виконані в дослідженні 

узагальнення дозволили визначити інвестиційну діяльність, як основну 

детермінанту економічного розвитку, за умови розміщення інвестиційних 

ресурсів у фінансуванні реалізації інноваційних проектів, спрямованих на 

підвищення економічної ефективності та формування конкурентних переваг з 

метою зміцнення позицій на цільових ринках. Структура інноваційно-

інвестиційної моделі розвитку аграрного виробництва включає окремі блоки 

інноваційних можливостей, передусім, виробничої, комерційної та 

управлінської сфер товаровиробників, які наразі є базовими при визначенні 

інвестиційної привабливості, а отже є вирішальними в системі управління 

реалізацією потенційних можливостей економічного зростання аграрного 

виробництва та його суб'єктів. 

Імплементація інноваційно-інвестиційної моделі економічного розвитку 

в аграрному виробництві обумовлює необхідність побудови відповідного 

механізму розвитку інноваційного потенціалу. В дослідженні було 

застосовано синтетичний підхід до формування вказаного механізму, як 

поєднання організаційного та економічного механізмів, а отже механізм 

розвитку інноваційного потенціалу аграрного виробництва ідентифіковано, 

як організаційно-економічний (рис. 1). Відповідно, в основі формування 

вказаного механізму лежать умови продукування та імплементації 

інвестиційних стратегій товаровиробників в залежності від його економічного 

потенціалу, місії та цілей діяльності, масштабів виробництва, розмірів тощо. 

В свою чергу, організаційний та економічний механізми у складі 
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організаційно-економічного механізму є об’єктами інформаційно-ресурсного 

обміну, який забезпечується інноваційною орієнтацією інвестиційної 

діяльності. Останнє слід ідентифікувати в якості інструменту мобілізації 

економічного потенціалу аграрного виробництва, підвищення його 

ефективності та конкурентоспроможності за рахунок імплементації 

виробничо-технологічних, комерційних та організаційно-управлінських 

інноваційних рішень. При цьому інноваційна діяльність, що здійснюється на 

основі прогресивних науково-технічних досягнень є головним інструментом 

подолання кризових явищ, стабілізації розвитку та економічного зростання. 
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Рис. 1. Механізм розвитку інноваційного потенціалу аграрного 

виробництва 

В дослідженні обґрунтовано методологічні засади ідентифікації 

пріоритетності критерію оцінки ефективності впровадження інновацій, який 
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ґрунтується на врахуванні їх спрямованості до змін в сферах виробництва, 

збуту чи управління. Тобто інновації в сфері виробництва мають призводити 

до збільшення обсягів виробництва продукції, підвищення її якості, 

зменшення трудомісткості, фондомісткості, зростання фондовіддачі тощо. 

Інновації в сфері збуту мають призводити до підвищення доходів за рахунок 

цін реалізації продукції, підвищення рівня ритмічності збуту, елімінування дії 

сезонних факторів, зміни позиції підприємства в структурі каналів ринкового 

розподілу продукції, удосконалення маркетингу продукції, освоєння нових 

товарних та ринкових ніш. Результатом імплементації інновацій в сфері 

управління є спрощення інформаційно-ресурсного обміну, удосконалення 

структур та систем управління, підвищення ступеня стійкості конкурентних 

переваг, створених як за рахунок інновацій в сфері менеджменту, так і за 

рахунок виробничих та збутових інноваційних рішень, тощо. Вказане 

покладене в основу функціонування економічного механізму розвитку 

інноваційного потенціалу аграрного виробництва. 

Основу для інноваційного розвитку створюють економічні суб’єкти, що 

здійснюють інноваційну діяльність з метою отримання вигод. Проте, її 

результативність залежить від стану зовнішнього і внутрішнього 

економічного середовища, наявності необхідних умов для впровадження й 

раціонального використання інновацій. В аграрній сфері економіки розвиток 

інноваційної діяльності стримується через недостатнє стимулювання з боку 

держави впровадження інновацій у виробництво, обмеженість внутрішніх і 

зовнішніх джерел фінансування інновацій та неможливість їх швидкої 

мобілізації. 

Основою інноваційного розвитку є випереджувальні інвестиції, зокрема 

фінансові, високий рівень фахових знань, широка інформатизація, потужний 

інтелектуальний потенціал. Саме забезпечення прямих зв’язків науки і 

виробництва збалансовує попит та пропозицію інноваційного продукту. 

Інноваційна діяльність здійснюється завдяки прогресивним науково-

технічним досягненням і є вирішальним фактором подолання кризових явищ, 

розширення сфери діяльності та зростання ефективності аграрного 

виробництва.  

У другому розділі «Методологія оцінки та управління розвитком 

інноваційного потенціалу аграрного виробництва» систематизовано 

наукові підходи до оцінювання потенціалу аграрного виробництва та його 

суб'єктів, визначено класифікаційні ознаки інновацій в аграрній сфері, 

обґрунтовано методологічні та методичні підходи до управління розвитком 

інноваційного потенціалу аграрного виробництва. 

Імплементація моделей управління інноваційним потенціалом 

аграрного виробництва потребує врахування чинників зовнішнього 

середовища та оцінки економічного потенціалу товаровиробників. При цьому 

ключовим питанням в даному контексті лишається оцінка економічного 

потенціалу аграрного виробництва та його інноваційної компоненти в частині 

виробничо-технологічних можливостей, фінансово-економічного стану та 
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бізнес-привабливості товаровиробників. Результати оцінки економічного 

потенціалу аграрного виробництва дозволяють ідентифікувати напрями 

інноваційного розвитку. Однак, ускладненою лишається прикладна реалізація 

процесу управління інноваційним потенціалом. Теоретично невизначеним 

залишається моделювання взаємозв'язків та взаємозалежностей між 

інноваційним розвитком та інструментами його досягнення й підтримки. 

Також, методологічно невизначеними залишаються підходи щодо оцінки 

інвестиційної привабливості аграрного виробництва, що ускладнює 

дослідження та можливості реалізації відповідних управлінських процедур. 

Відповідно, об’єктивною є відсутність чіткої системи щодо формалізації та 

конкретизації змістовних характеристик, відповідної архітектури та 

архітектоніки організаційно-економічного механізму вибору інноваційно-

інвестиційних моделей та стратегій, що мають бути спрямовані на отримання 

конкурентних переваг та посилення ринкових позицій товаровиробників в 

довгостроковому періоді. 

Систематизація методологічних та методичних підходів до оцінювання 

потенціалу аграрного виробництва дозволила виділити такі їх основні групи: 

1) засновані на витратних методах; 2) заснованих на порівняльних методах; 

3) заснованих на результативних методах. Втім, застосування вказаних 

методів не дозволяють повноцінно формувати інформаційну базу 

ідентифікації напрямів інноваційного розвитку аграрного виробництва, а 

отже й виконувати релевантну оцінку його інноваційного потенціалу. Вказане 

обумовлює необхідність обґрунтування інтегрованого методологічного 

підходу до оцінювання інноваційного потенціалу аграрного виробництва, 

який базується на поетапному оцінюванні готовності до сприйняття інновацій 

в розрізі виробничої, комерційної та управлінської компонент та дозволяє 

здійснювати інформаційну підтримку генерування та реалізації стратегій 

інноваційного розвитку, як на рівні товаровиробників, так і на рівні аграрного 

виробництва держави, в цілому (рис. 2). 

Обґрунтований інтегрований методологічний підхід до оцінювання та 

управління розвитком інноваційного потенціалу аграрного виробництва 

базується на послідовній ідентифікації стратегічних орієнтирів та 

відповідних кожному з виділених рівнів розвитку потенціалу аграрного 

виробництва інноваційних стратегій. Система орієнтирів кожного 

попереднього рівня трансформується на наступному, що обумовлює 

взаємопов’язаність та цілісність стратегії управління інноваційним 

потенціалом. Процес генерування стратегій розвитку інноваційного 

потенціалу аграрного виробництва також доповнюється ідентифікованими 

процедурами виборі стратегічних альтернатив, варіантів стратегій та 

інструментарію мобілізації потенціалу. 

Поряд з цим в дослідженні визначено типологію стратегій інноваційного розвитку 

аграрного виробництва на основі доповнення існуючих систем критеріїв об’єктної орієнтації 

інвестицій, їх обсягу та інтенсивності інвестиційного процесу, функціональними критеріями 
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відношення інвестицій до створення конкурентних переваг та підвищення економічної 

ефективності діяльності товаровиробників. 
 

 
Стратегічне управління розвитком інноваційного потенціалу 

аграрного виробництва 

Орієнтири 

- задоволення потреб споживачів (переробних підприємств) 

високоякісною продукцією у широкому асортименті;  

- удосконалення організації процесів загального управління 

якістю на основі впровадження міжнародних стандартів з 

менеджменту;   

- задоволення потреб працівників у постійній мотивації праці, 

самовизначенні, кар’єрному зростанні, відповідних умовах праці; 

- співпраця з постачальниками та іншими контактними групами 

на умовах взаємодопомоги 

Підходи 

- підвищення конкурентних можливостей підприємства; 

- зміцнення (утримання) конкурентних позицій на внутрішніх 

об’єктових ринках; 

- забезпечення стійкого конкурентоспроможного розвитку  

Рівні 

- загальний рівень підприємства; 

- функціональний рівень ?  рівень функціональних підрозділів; 

- операційний рівень ?  структурні виробничі підрозділи 

Функціональні стратегії:  

- інноваційна стратегія; 

- стратегія організаційних змін; 

- фінансова стратегія; 

- маркетингова стратегія. 

Операційні стратегії: 

- операційна стратегія розвитку виробництва продукції за 

галузями (рослинництво, тваринництво); 

- операційна стратегія виробництва продукції (окремих видів). 

Загальні 

стратегії 

Формування стратегічних зон інноваційної активності: 

- встановлення критерію масштабу виробництва для інновацій; 

- визначення типу конкурентної побудови цільового ринку та 

інтенсивності конкуренції між окремими суб’єктами; 

- кон’юнктура на об’єктових ринках з виокремленням 

особливостей формування цільового споживацького попиту) Методоло-

гічний  

підхід Отримання конкурентних переваг через інновації: 
- диверсифікація (власна переробка, розширення асортименту 

виробництва продукції та  надання послуг); 

- логістична діяльність (зниження витрат на виробництво та 

реалізацію продукції на основі вертикальної та горизонтальної 

інтеграції, формування довгострокових взаємовигідних зв’язків між 

суб’єктами сфер виробництва, обігу та споживання 

сільськогосподарської сировини тощо); 

- маркетингова діяльність (адаптивне застосування інструментів 

маркетингу в умовах діяльності аграрних підприємств) 
 

Рис. 2. Інтегрований методологічний підхід до управління розвитком 

інноваційного потенціалу аграрного виробництва 
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В результаті встановлення взаємозв’язку між процесами формування та 

реалізації конкурентних переваг у провадженні ефективної діяльності 

товаровиробників з процесами провадження інноваційно-інвестиційної 

діяльності визначено основні типи функціональних стратегій, а саме: стратегії 

зниження витрат за рахунок техніко-технологічних інновацій, стратегії 

зниження витрат за рахунок зростання масштабів виробництва, стратегії 

зниження витрат за рахунок збільшення розмірів землекористування 

підприємства, стратегії підвищення цін за рахунок зміни позиції в каналі 

розподілу, стратегії збільшення доходів за рахунок диверсифікації 

виробництва, стратегії збільшення доходів за рахунок диференціації 

виробництва. 

У третьому розділі «Структурно-динамічні тенденції інноваційної 

діяльності в аграрному виробництві» окреслено пріоритетні напрями 

інноваційної діяльності в аграрному виробництві, визначено особливості 

залучення джерел інвестиційних ресурсів в інноваційний розвиток, 

розглянуто динаміку ефективності аграрного виробництва та інтенсивності 

інноваційної діяльності його суб'єктів. 

Визначення чинників економічного розвитку аграрного виробництва 

дозволило виокремити ключові напрями інноваційної діяльності 

товаровиробників. В якості пріоритетних напрямів, як показали дослідження, 

слід розглядати підвищення рівня ресурсного забезпечення виробництва та 

зростання його концентрації. Поєднання вказаних напрямів дозволяє 

товаровиробникам створювати стійкі конкурентні переваги, які є основою 

підвищення рівня економічної ефективності та набуття відтворювальними 

процесами розширеного характеру. Слід зазначити, що досягнутий рівень 

інноваційного розвитку аграрного виробництва характеризується наступними 

рисами: 1) критичним для розвитку виробництва впливом природно-

кліматичних умов та спеціалізацією; 2) формуванням товарної політики в 

залежності від можливостей виробництва сировинної продукції та товарів 

первинної переробки; 3) сезонністю виробництва, часовою невідповідністю 

між процесами виробництва та подальшої переробки продукції, що впливає 

на показники капіталовіддачі; 4) пріоритетністю економічних інтересів 

суб'єктів сфери обігу сільськогосподарської продукції при формуванні 

цінової політики; 5) недосконалим формуванням збутової політики 

товаровиробників; 6) суттєвою інформаційною асиметрією ресурсних та 

продуктових ринків; 7) відсутністю механізму запровадження інноваційних 

розробок в аграрне виробництво на державному рівні. Зазначені чинники 

одночасно впливають не лише на сповільнення темпів інноваційного 

розвитку аграрного виробництва, а й знижують інвестиційну привабливість 

товаровиробників. Динаміка капітальних інвестицій у вітчизняне аграрне 

виробництво проілюстровано на рис. 3. 
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Слід зазначити, що застосовані наразі виробничо-технологічні 

інновації, прогресивні агротехнології впроваджуються недостатньо системно 

та, зазвичай, фрагментарно, що уповільнює процеси реалізації інноваційного 

потенціалу товаровиробників та аграрного виробництва, в цілому, знижує 

обсяги інвестицій, які залучаються. Невеликі за розмірами товаровиробники 

виявляються взагалі усуненими від зовнішніх джерел інвестиційних ресурсів.  
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Рис. 9. Інвестиційні ресурси в сільському господарстві України 

за 2010-2019 рр. 

 

Доведено, що саме результативність основної виробничо-комерційної 

діяльності та фінансово-економічний стан є базовими критеріями для 

використання суб’єктами аграрного бізнесу, крім холдингового типу, певних 

стратегій розвитку інноваційно-інвестиційного потенціалу. Це спричинено 

тим, що вони провадять свої виробничі цикли і мають можливість 

запровадження будь-яких інновацій у виробництво лише за рахунок 

інвестування власних коштів. Таким чином, обсяги їх інвестиційного фонду 

являють собою власну отриману масу чистого прибутку, що є стає основою 

подальшого виробничого циклу, фінансовим інструментом пристосування 

новітніх управлінських прийом господарювання, важелем отримання 

конкурентних переваг на ринку й перспективним напрямом розширеного 

відтворення в аграрному виробництві, загалом. Динаміка економічної 

ефективності аграрного виробництва в Україні та Харківській області 

проілюстрована в табл. 1 та 2. 

В дослідженні інвестиційної спроможності товаровиробників 

доцільним є використання наступних показників: обсяг необхідного капіталу 
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для можливостей функціонування на певних рівнях маркетингової 

інфраструктури об’єктових ринків; результативність основної виробничо-

збутової діяльності, яку за існуючим інформаційним забезпеченням слід 

характеризувати через отриману масу доходу та показники рентабельності. 

Останні показники, власне, і демонструють ступінь інвестиційної 

привабливості товаровиробників. 

Таблиця 1 

Рівень рентабельності виробництва та реалізації основних видів 

сільськогосподарської продукції в Україні, % 

Продукція  
Роки 

2010 2015 2016 2017 2018 

Зернові та зернобобові культури 13,9 43,1 37,8 25,0 24,7 

Соняшник 64,7 80,5 63,0 41,3 32,5 

Цукрові буряки (фабричні) 16,7 28,2 24,3 12,4 -11,4 

Велика рогата худоба на м’ясо -35,9 -17,9 -24,8 3,4 -17,7 

Свині на м’ясо -7,8 12,7 -4,5 3,5 6,9 

Птиця на м’ясо -4,4 -6,1 5,0 7,0 5,7 

Молоко 17,9 12,6 18,2 26,9 16,1 

Яйця курячі 18,6 60,9 0,5 -9,0 5,4 

 

Проведений аналіз інвестиційного забезпечення аграрного виробництва 

Харківської області демонструє зростання обсягів залучення інвестиційних 

ресурсів.  

Таблиця 2 

Рівень економічної ефективності виробництва та реалізації основних 

видів сільськогосподарської продукції в Харківської області, % 

Продукція 
Роки 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Продукція, разом 17,6 27,5 23,0 10,8 24,2 47,8 36,9 42,2 

Продукція 

рослинництва 
23,3 36,7 26,6 11,7 27,8 56,5 48,7 46,6 

Продукція 

тваринництва 
5,2 5,2 8,8 8,0 11,9 3,6 8,8 11,4 

Зерно –4,1 23,1 9,4 –1,2 28,6 37,7 44,8 43,5 

Соняшник 61,1 69,0 60,8 35,3 29,9 87,3 68,1 62,1 

Цукрові буряки –27,5 18,4 16,1 2,3 26,5 9,6 8,9 6,4 

М'ясо ВРХ –40,7 17,6 –46,6 –55,2 –45,5 –39,9 –21,6 –15,2 

М'ясо свиней –15,1 –35,4 –14,4 0,0 0,0 0,7 2,3 1,6 

М'ясо птиці –38,7 –53,4 –44,2 –36,6 –14,7 –11,1 –1,9 1,3 

Молоко 23,6 17,6 9,1 17,7 21,6 17,1 15,9 17,7 

Яйця 22,1 47,1 56,1 36,2 53,6 15,2 26,1 19,8 

 

Визначені тенденції спричинені, передусім, збільшенням обсягів 

інвестування власних кошів товаровиробників через необхідність постійного 

оновлення матеріально-технічної бази для забезпечення спроможності 
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використання стратегій розвитку виробничо-технологічної компоненти їх 

інноваційного потенціалу. 

У четвертому розділі «Механізми управління розвитком 

інноваційного потенціалу аграрного виробництва» обґрунтовано 

типологію, архітектуру та архітектоніку організаційного, економічного та 

організаційно-економічного механізму управління розвитком інноваційного 

потенціалу аграрного виробництва, ідентифіковано інструменти мобілізації 

інноваційного потенціалу аграрного виробництва, виконано оцінку 

інвестиційної привабливості проектів інноваційного розвитку суб'єктів 

аграрного виробництва. 

В дослідженні визначено, що механізм розвитку виробничої складової 

інноваційного потенціалу аграрного виробництва має спиратись на вектор 

інвестування за рахунок власних джерел товаровиробника. В свою чергу, 

отримані економічні результати за таких умов перетворюються не лише у 

засіб фінансування відтворювальних процесів, а й в основний інструмент 

створення стійких конкурентних переваг. Відповідно, обґрунтовано 

структуру організаційно-економічного механізму управління розвитком 

інноваційного потенціалу (рис. 4) та конфігурування контурів інноваційної 

активності товаровиробників (табл. 3). Через складності конфігурування 

контурів інноваційної активності, перед аграрними товаровиробниками 

постає низка проблемних питань. Серед них слід виокремити невідповідність 

перспективних напрямів інноваційної діяльності рівню розвитку 

економічного потенціалу. 

Останнє відноситься не лише до матеріально-технічного забезпечення 

виробничого процесу, а й до можливості управління якістю. Тому в 

дослідженні особливу увагу приділено стратегії диверсифікації виробництва, 

як основного інструмента мобілізації інноваційного та економічного 

потенціалів аграрного виробництва (рис. 5).  

Слід відзначити, що запровадження інноваційних рішень в аграрному 

виробництві не має на меті виробництво абсолютно нового товару, а лише дає 

можливість змін в його якості чи технології виробництва або ринкового 

розподілу у порівнянні з товарами-аналогами. Вказане обумовлюється 

сировинним характером переважної більшості сільськогосподарської 

продукції. Це обумовлює доцільність врахування вказаної обставини при 

конфігуруванні контурів інноваційної активності у виробничій, комерційній 

та управлінській сферах застосування інноваційних рішень. Відповідно, в 

дослідженні обґрунтовано, що визначені контури інноваційної активності в 

аграрному виробництві є об’єктовою складовою механізму розвитку 

інноваційного потенціалу.  

Через складності формування контурів інноваційної активності, перед 

аграрними товаровиробниками постає ряд проблемних питань. Серед них слід 

виокремити невідповідність виробничих потужностей їх інноваційному 

потенціалу. Тобто неможливо швидко змінювати у відповідності до 

конкурентної ситуації на ринку власні виробничі можливості. Це відноситься 
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не лише до матеріально-технічного забезпечення виробничого процесу, а й 

загалом до інноваційного напряму розвитку, включаючи можливість 

створення покращеної продукції. Тому в дослідженні особливу увагу 

приділено стратегії диверсифікації виробництва, як основного інструмента 

мобілізації інноваційного та економічного потенціалу.  

 
 ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ 

ІННОВАЦІЙНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ 
 

(сукупність організаційних і економічних важелів (кожному з яких властиві 

власні форми управлінського впливу), які впливають на економічні та 

організаційні параметри системи управління підприємством, що сприяє 

формуванню інноваційного потенціалу 

Компоненти 

принципи і 

завдання 

інноваційног

о управління 

організаційна 

структура 

управління  

методи, форми, 

інструменти 

формування 

стратегій 

кадрове 

забезпечення  

Інформацій-

не забезпе-

чення  

- правове; 

-  ресурсне; 

-  нормативне; 

-  наукове; 

- методичне; 

-  технічне; 

- інформаційне  

система забезпечення цільова система 

- цілі; 

- основні результати 

діяльності підприємства; 

- критерії вибору і оцінки 

досягнення окремих цілей і 

результатів діяльності 

підприємства 

функціональна система 

- планування; 

- організація; 

- мотивація; 

- контроль; 

- регулювання 

Чинники впливу 

існуючі: 

- спеціалізація;  

- сфери і масштаби діяльності; 

- ступінь впливу зовнішнього 

середовища; 

- результативність діяльності  

доповнені: 

- урахування кон’юнктури ринку 

(сільськогосподарської сировини); 

- встановлення характеру зв’язку змін 

попиту, пропозиції та цін на цільових 

ринках збуту; 

- ідентифікація механізмів, інструмент-

тів та систем підтримки прийняття 

інноваційних рішень 
 

Рис. 4. Структура організаційно-економічного механізму управління 

розвитком інноваційного потенціалу  

 

Визначено, що ключовими напрямами диверсифікації виробництва, як 

базису інноваційного потенціалу, є: освоєння власної переробки 

сільськогосподарської продукції з метою створення більших обсягів доданої 

вартості та оперування з продукцією переробки на цільових ринках з менш 



18 

  

складними бар’єрами входу; управління структурою номенклатури 

виробництва продукції шляхом освоєння нових її видів з метою мінімізації 

цінових та збутових ризиків; вихід на ринки агротехнологічних послуг за 

наявності надлишків сільськогосподарської техніки та обладнання для їх 

надання з метою стабілізації фінансового стану та, тим самим, забезпечення 

самоінвестування. 

 

Таблиця 3 

Конфігурування контурів інноваційної активності в аграрному 

виробництві 
Критерії Групи показників 

Забезпеченість 

виробничими ресурсами 

- рівень технічного забезпечення;  

- рівень технологій;  

- рівень організації виробництва;  

- площа земельних угідь, поголів'я худоби і птиці тощо 

Наявність і забезпеченість 

матеріально-технічними 

ресурсами 

- надійність постачальників;  

- характер відносин із постачальниками,  

- характеристика активів товаровиробника 

Ефективність виробничої 

діяльності 

- ефективність виробництва всієї продукції та окремих її видів;  

- економічність виробничих витрат;  

- ефективність використання основних і оборотних засобів; 

- продуктивність праці 

Конкурентоспроможність 

продукції, позиція її на 

ринку 

- якість продукції;  

- ціна продукції;  

- частка ринку; 

- конкурентний статус товаровиробника в обраних контурах 

інноваційної активності. 

 

Таким чином, в дослідженні обґрунтовано  запровадження 

раціональних змін спеціалізації товаровиробників та їх збутової орієнтації з 

погляду на зростання пропозиції продукції переробки аграрної сировини 

власного виробництва в контексті виходу на нові товарні ринки та 

підвищення економічної ефективності основної діяльності з використанням 

комерційних та інтеграційних інструментів реалізації стратегій розвитку 

інноваційного потенціалу. 

Визначено, що ключовими напрямами диверсифікації виробництва, як 

інструменту реалізації інноваційного потенціалу, є: освоєння власної 

переробки сільськогосподарської продукції з метою створення більших 

обсягів доданої вартості в межах підприємства та оперування з продукцією 

переробки на цільових ринках з менш складними бар’єрами входу; 

управління структурою номенклатури виробництва продукції шляхом 

освоєння нових її видів з метою мінімізації цінових та збутових ризиків; 

вихід на ринки агротехнологічних послуг за наявності надлишків 

сільськогосподарської техніки та обладнання для їх надання з метою 

стабілізації фінансового стану та, тим самим, забезпечення 

самоінвестування. 
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Диверсифікація в аграрному виробництві 

Мета: 

- отримання економічної вигоди;  

- виживання в сучасних нестабільних умовах 

господарювання;  

- нівелювання сезонності виробництва;  

-  задоволення власних споживчих потреб;  

-  зниження залежності від постачальників;  

- своєчасність виконання операцій 

Основні напрями: 

розвиток переробки 

сільськогосподарської 

продукції  

розширення  

сфери  

послуг 

розширення 

структури 

виробництва 

Переваги:  

виробництво продукції з 

більшою часткою доданої 

вартості 

Переваги:  

страхові інструменти, які 

дозволяють стабілізувати 

ефективність на основі 

управління товарною 

структурою 

Переваги:  

розвиток ринку 

агротехнологічних послуг 

Негативні фактори: 

- відволікання значних 

ресурсів від основного 

виробництва, що погіршує 

можливості розширеного 

відтворення;  

- витрата часу на опанування 

технології та набуття 

кваліфікації персоналом;  

- неможливість конкурувати з 

великими переробними 

підприємствами через нижчу 

якість та більші питомі 

витрати, а також необхідність 

витрачати кошти на 

просування продукції на 

перспективні ринки 
Створення інтегрованих структур 

Негативні фактори: 

- залежність від погодних 

умов, яка має об'єктивний 

характер і не може бути 

змінена внаслідок діяльності 

підприємства; 

- фізіологічні властивості  

культур (неоднакові за часом 

фази розвитку і реакція на 

певні умови); 

- необхідність відмови від 

виробництва найбільш 

прибуткових видів продукції 

Негативні фактори:  

- фізичний знос 

техніки, що 

вимагатиме більше 

капіталовкладень 

на поточний та 

капітальний 

ремонти тощо 

 
Рис. 5. Напрями диверсифікації в інноваційному розвитку аграрного 

виробництва 
 

Відповідно, в дослідженні обґрунтовано концептуальні засади 

управління ризиками, які є нівелюванням економічних наслідків при 

запровадженні інноваційної діяльності в аграрному виробництві в умовах 

нестабільної кон'юнктури та конкурентних структур цільових продуктових та 

ресурсних ринків. Вона ґрунтується на використанні оціночних сценаріїв 

реалізації типологізованих інноваційних стратегій, що застосовуються в 
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залежності від моментальних характеристик товарних ринків, а також є 

виділеними з урахуванням галузевої приналежності та рівня розвитку 

економічного, інноваційного та інвестиційного потенціалу товаровиробників. 

Обґрунтовані напрями підвищення ефективності через застосування 

страхових інструментів управління ризиками за рахунок порівняння 

ймовірностей отримання збитків або недоотримання прибутків з рівнем 

адекватності страхових компенсацій масштабам ризикових подій, що є 

підґрунтям формування економічного потенціалу на коротко- чи 

довгострокову перспективу. 

У п’ятому розділі «Стратегії розвитку інноваційного потенціалу 

аграрного виробництва» визначено напрями реалізації та економічні 

наслідки інноваційної діяльності в аграрному виробництві, обґрунтовано 

механізми управління розвитком інноваційної та інвестиційної діяльності 

товаровиробників в аграрному виробництві, розроблено моделі та 

процедури стратегічного управління інноваційним потенціалом аграрного 

виробництва. 

Результати запровадження інноваційної моделі виробництва 

проявляються у вигляді створених конкурентних переваг та підвищення рівня 

економічної ефективності. В свою чергу, фактичне формування рівня 

конкурентоспроможності продукції проявляється на стадії її розподілу та 

обміну на цільовому товарному ринку, адже в процесі продажів споживач 

робить свій вибір та надає оцінку ціновим та якісним властивостям 

пропозиції продукції через процес її придбання. Від отриманих в процесі 

продажів продукції фінансових результатів безпосередньо формується 

економічний потенціал товаровиробника. При цьому актуалізується 

застосування управлінських та комерційних інновацій в контексті 

підвищення ефективності реалізації виробничої складової інноваційного 

потенціалу. 

Ідентифіковано пріоритетні напрями інноваційного розвитку аграрного 

виробництва, а саме технологічні, технічні, біологічні, комерційно-збутові та 

соціально-економічні. Встановлено, що з огляду на специфіку конкурентної 

побудови цільових ринків сільськогосподарської продукції головною метою 

інноваційного розвитку є створення за рахунок впроваджених інновацій 

конкурентних переваг цінового характеру, що в короткостроковому періоді 

відбивається на економічних результатах діяльності товаровиробників. 

Останнє зумовлює широке вжиття заходів та реалізацію проектів, 

спрямованих на зниження витрат на виробництво продукції, що обумовлює 

розвиток нововведень в техніко-технологічній сфері, а також підвищення 

реалізаційних цін, що потребує впровадження маркетингово-збутових 

технологій та оригінальних комерційних рішень. Реалізація стратегій 

розвитку у вказаних напрямах забезпечує найвищі рівні окупності інвестицій 

у впровадження інновацій. 
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В свою чергу, поєднуючи теорію формування конкурентних переваг і 

стратегії інноваційної діяльності, можна визначити наступні складові 

підвищення рівня конкурентоспроможності аграрного виробництва (рис. 6).  

 
 

Складові стратегії розвитку інноваційного потенціалу 

аграрних підприємств 

Товарна 

політика 

Система формування переваг:  

1. Вивчення існуючих і перспективних потреб 

споживачів, аналіз способів використання продукції й 

особливостей купівельного попиту на об’єктових ринках.  

2. Оцінка аналогічної покращеної продукції конкурентів.  

3. Критична оцінка якості виробленої продукції 

підприємством, але вже з позицій споживачів.  

4. Вирішення питань стосовно продукції, яку слід додати 

до асортименту, а яку вилучити.  

5. Проведення диверсифікації продукції за рахунок інших 

можливих напрямів виробництва.  

6. Оцінка і аналіз всього асортименту продукції 

підприємства,що є невід'ємною частиною маркетингу. 

планування фактично усіх 

видів діяльності, які 

спрямовані на відбір 

продукції для інноваційного 

виробництва, з метою 

ефективної реалізації на 

ринку і відповідністю до 

вимог споживачів 

Цінова 

політика 

Стратегії створення переваг:  

1. Лідерство в ціні, за якою центром уваги при 

виробництві продукції є витрати. Основними джерелами 

створення цінових переваг є раціональне ведення 

комерційної діяльності на основі накопиченого досвіду; 

економія на масштабі виробництва, за рахунок зниження 

витрат на одиницю продукції при зростанні обсягів 

виробництва; економія за рахунок синергічного ефекту, 

що виникає при виробництві різної продукції  

2. Диференціація, за якої підприємство намагається 

надати продукції щось відмінне з точки зору інновацій. 

Диференціація може сприяти розширенню обсягів 

продажів за рахунок збільшення кількості продукції або 

ж за рахунок стабілізації споживання незалежно від 

коливань попиту на ринку через налагодження 

довгострокових зв’язків. Формування конкурентних 

переваг: вивчити споживчі критерії, за якими робиться 

вибір при купівлі товару (ціна, функціональні 

властивості, термін поставки); визначити чинники, що 

формують уявлення споживача про продукцію (джерела 

інформації про властивості товару).  

3. Концентрація уваги на 
інтереси споживачів. Фор-
мування інноваційних 

переваг відбувається  мож-
ливості одночасного вико-
ристання цінового лідер-

ства та диференціації. 

 

Комунікації 

Використання іннова-

ційних інструментів для 

стимулювання збуту 

виробленої продукції не 

лише у вигляді сировини, 

а й продовольчих товарів 

Збутова 

політика 
Формування інноваційних переваг можливе за рахунок 

оптимізації ролі оптових продовольчих ринків, зокрема, в 

мережі Internet. Метою створення таких ринків є 

стимулювання виробництва на основі формування 

ефективного механізму взаємної зацікавленості 

виробника і споживача сільськогосподарської сировини 

шляхом встановлення прямих зв'язків між ними, 

регулювання виробництва і збуту продукції з 

урахуванням задоволення споживчого попиту населення 

типологія систем ринкового 

розподілу продукції через 

використання диференціації 

збутових систем на основі 

вивчення  розвитку та змін в 

інтеграційних процесах  й 

інфраструктурі цільових 

ринків  
Рис. 6. Інноваційна діяльність в забезпеченні економічного розвитку 

аграрного виробництва 
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Зважаючи на виключне значення інновацій для створення конкурентних 

переваг товаровиробників в роботі обґрунтовано протікання процесу 

управління мобілізацією та розвитком інноваційного потенціалу аграрного 

виробництва (рис. 7).  

 
 

Імплементація стратегії інноваційного  розвитку 

товаровиробника в аграрному виробництві 

Аналіз потенціалу інноваційного 

розвитку товаровиробника з 

врахуванням впливу 

 зовнішнього середовища 
 

Вибір інноваційної стратегії з 

урахуванням впливу внутрішнього 

середовища 

Діагностика конкурентних цілей, 

корегування мети 

Визначення конкурентних переваг, 

аналіз конкурентів, інтенсивності 

конкуренції, оцінка конкурентного 

статусу 
 

Оперативне управління інноваційним 

потенціалом   

Аналіз результатів та корегування 

завдань і методів їх досягнення 

 

Розробка плану конкретних дій в сфері 

інноваційної діяльності  
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Рис. 7. Процес управління інноваційним розвитком суб’єктів аграрного 

виробництва 
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За умов мобілізації виробничого та управлінського потенціалів 

аграрного виробництва комерційна складова інноваційної діяльності, 

одночасно дає змогу формувати не лише конкурентні переваги в ринкових 

взаємовідносинах, а дозволятиме нарощувати економічний потенціал, чим 

забезпечуватиме поєднання виробничого та управлінського напрямів 

інноваційного розвитку аграрного виробництва. При цьому стратегічне 

управління розвитком інноваційного потенціалу аграрного виробництва задає 

параметри бажаного стану функціонування товаровиробників, мотивуючи 

досягнення відповідних показників через систему стимулів. Саме ці стимули і 

можна визначити як джерела конкурентних переваг на основі розвитку 

інноваційного потенціалу, моделювання яких має відбуватись на основі 

обраної стратегії розвитку. 

Слід відзначити, що саме використання інноваційного інструментарію 

при генеруванні, імплементації та реалізації вказаних стратегій є одним з 

основних векторів сталого розвитку аграрного виробництва в коротко- та 

довгостроковій перспективі. Дослідження механізмів розвитку інноваційного 

потенціалу та управління ним дозволяє трактувати їх як систему 

взаємозалежних та взаємопов'язаних важелів, способів та методів,  правил та 

умов, що впливають на процес виробництва та реалізації продукції. 

Економічний інструментарій в цьому механізмі виконує стимулюючу 

функцію, забезпечує реалізацію інтересів всіх учасників економічних 

відносин та протікання процесів відтворення. 

Вони є базою, що визначає процедури формування та реалізації 

інноваційних переваг, а також обумовлює рівень досягнутих фінансових 

результатів діяльності товаровиробників, їх прибутковості для здійснення 

інвестиційної діяльності за рахунок власних джерел. 

Економічний інструментарій в цьому механізмі виконує стимулюючу 

функцію, забезпечує реалізацію інтересів всіх операторів аграрного ринку і 

протікання допоміжних бізнес-процесів, а також регулює відповідальність 

суб’єктів через відповідні економічні відносини. Вони є базою, що визначає 

процедури формування та реалізації конкурентних переваг, створених на 

інноваційній основі. 

 

ВИСНОВКИ 
 

У дисертації отримано нове вирішення важливої наукової проблеми 

розвитку інноваційного потенціалу аграрного виробництва. За результатами 

дослідження зроблено наступні основні висновки: 

1. Вивичення умов та особливостей розвитку економічного потенціалу 

аграрного виробництва та його інноваційної компоненти дозволили 

обґрунтувати концепцію формування, використання та розвитку 

інноваційного потенціалу аграрного виробництва. Вказана концепція 

дозволяє враховувати розміри та масштаби товаровиробників, їх фінансові 

та ресурсні можливості, а також засновується на створенні ринкових 
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конкурентних переваг через запровадження інновацій. Ключовими 

принципами в цій концепції є дотримання узгодженості цілей та завдань 

інноваційної та інвестиційної діяльності в контексті підтримання сталого 

характеру розвитку аграрного виробництва, а також принцип 

результативності в управлінні розвитком суб’єктів аграрного виробництва 

при мобілізації його інвестиційного потенціалу.  

2. В роботі виконана ідентифікація методологічного підходу до 

управління розвитком інноваційного потенціалу аграрного виробництва. 

При цьому доведено, що через імплементацію парадигми сталого розвитку 

суб’єктів економічних відносин в управлінні аграрним виробництвом 

доцільним є вести мову не лише про динаміку ефективності, а про визначення 

напрямів організаційних, виробничо-технологічних та комерційних змін, які 

спрямовані на довгострокове зростання економічного потенціалу та його 

інноваційної компоненти. Запропонований методологічний підхід 

ґрунтується на врахуванні кон’юнктури цільових ринків збуту продукції, 

визначенні напрямів створення конкурентних переваг суб’єктів аграрного 

виробництва та їх продукції, системному здійсненні організаційних змін у 

сферах виробництва та збуту продукції, які є орієнтованими на зниження 

рівня виробничих витрат та скорочення термінів окупності інвестицій в 

проекти інноваційного розвитку. В свою чергу, вивчення сутності потенціалу 

дозволяє ідентифікувати його через призму наявних та потенційних 

можливостей, які зможуть проявити себе в певних обмеженнях та умовах 

функціонування аграрного виробництва. 

3. Вивчення та узагальнення існуючих наукових позицій дозволили 

розвинути тлумачення дефініції «інноваційний потенціал аграрного 

виробництва». При цьому обґрунтовано, що під інноваційним потенціалом 

аграрного виробництва слід розуміти спроможність до інноваційного 

розвитку, формування якої є результатом забезпеченості та/або доступності 

необхідних ресурсів, здатності їх використовувати для забезпечення його 

інноваційного розвитку. До складових інноваційного потенціалу суб’єкта 

підприємництва слід включати науково-інформаційну (інновативну), 

матеріально-технічну, технологічну, кадрову, фінансову, управлінську та 

маркетингову складові. 

4. В дослідженні обґрунтовано архітектуру механізму розвитку 

інноваційного потенціалу аграрного виробництва. В основі побудови та 

функціонування вказаного механізму покладено використання ознак 

емерджентності взаємодій виробничої та управлінської складових діяльності 

товаровиробників, яка дозволяє досягти належного та стабільного для 

здійснення розширеного відтворення рівня економічної ефективності 

виробничо-комерційної діяльності. При цьому, в основу формування 

вказаного механізму покладено прояви ознак емерджентності взаємодій 

виробничої та управлінської складових діяльності з метою виокремлення 

товарної, ресурсної, фінансової, інтеграційної, інноваційної та інвестиційної 
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стратегії забезпечення відповідного рівня економічної результативності 

аграрного виробництва в контексті вирішення завдань розширеного 

відтворення. 

5. Запропоновано методологічний підхід до управління розвитком 

інноваційного потенціалу аграрного виробництва, який базується на 

послідовному використанні орієнтирів та конкретизації відповідних 

інноваційних стратегій. Моделювання стратегій інноваційного розвитку 

аграрного виробництва базується на формуванні переваг, які обираються 

виходячи з якісної та кількісної оцінки економічного потенціалу через призму 

діагностики ресурсних, виробничих, комерційних та управлінських 

можливостей. Це дозволятиме окрім ідентифікації напрямів інноваційного 

розвитку здійснювати релевантне оцінювання інвестиційної привабливості 

товаровиробників. Відповідно, застосований в дослідженні підхід до якісної 

та кількісної оцінки потенціалу базується на поетапному оцінюванні 

готовності до сприйняття інновацій в розрізі виробничої та управлінської 

складової. 

6. В дослідженні ідентифіковано основні впливу на стан економічного 

та інноваційного потенціалу аграрного виробництва. При цьому в якості 

внутрішніх факторів визначено спеціалізацію товаровиробників, розмірах, 

структурі; формах ведення аграрного бізнесу і концепціях управління 

(виробнича, управлінська); ресурсному забезпеченні існуючої системи 

інноваційної діяльності та можливостях корекції. Зовнішніми факторами 

визначено кон'юнктуру цільових товарних ринків; особливості регулювання 

інвестиційної діяльності, а також кон’юнктурні характеристики цільових 

ринків. Врахування вказаних факторів дає змогу виконувати моделювання 

інноваційного розвитку в розрізі товарно-галузевих напрямів виробничої 

діяльності, а також з урахуванням розмірів та типів товаровиробників.. 

7. Обґрунтовано та апробовано методичний підхід до якісної та 

кількісної оцінки інноваційного та економічного потенціалів аграрного 

виробництва. В основі вказаного підходу лежить поетапне оцінювання 

готовності товаровиробників до сприйняття інновацій в розрізі виробничої та 

управлінської складової з одночасними можливостями генерування, 

імплементації та реалізації інвестиційних стратегій розвитку. Крім того підхід 

передбачає використання оціночних сценаріїв реалізації типологізованих 

інноваційних стратегій, що застосовуються в залежності від моментальних 

характеристик товарних ринків, а також є виділеними з урахуванням 

галузевої приналежності та рівня розвитку економічного, інноваційного та 

інвестиційного потенціалу товаровиробників. 

8. Розвинуто теоретично-методичні засади ідентифікації стану 

інноваційної діяльності та тенденцій змін інвестиційного забезпечення 

аграрного виробництва. Вони ґрунтуються на окресленні контурів 

інноваційної активності в аграрному виробництві та постійному 

моніторингу результатів інноваційної діяльності. Процес вибору контурів 
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інноваційної активності базується на визначенні характеристик ринку 

сільськогосподарської продукції та його окремих об’єктових складових. В 

процесі конфігурування контурів інноваційної активності в залежності від 

ринкових перспектив подібних зрушень залучаються корегуючи заходи щодо 

змісту стратегій та програм розвитку. 

9. Визначено принципи побудови організаційно-економічного 

механізму генерування та імплементації інноваційних стратегій розвитку 

товаровиробників. При чому в якості основного інструменту вказаного 

механізму ідентифіковані управлінські процедури, спрямовані на 

підвищення ефективності за рахунок впровадження інновацій, а 

результативність останніх оцінена через зростання інноваційного потенціалу 

та інвестиційної привабливості товаровиробників. Крім того, обґрунтована 

сукупність принципів передбачає урахування кон’юнктури цільового ринку 

сільськогосподарської сировини через встановлення характеру зміни попиту 

та пропозиції на інноваційну продукцію з ідентифікацією механізмів, систем 

та інструментів підтримки прийняття відповідних управлінських та 

регуляторних рішень. Доведено, що вибір тієї чи іншої стратегії відбувається 

на основі оцінки рівня розвитку економічного потенціалу товаровиробника, з 

огляду на доступність застосування конкретних наборів інноваційних рішень 

та стійкості перспективних конкурентних переваг, а також оцінки 

очікуваного підвищення рівня економічної ефективності діяльності. При 

цьому саме підвищення рівня економічної ефективності діяльності, як 

об’єктивна основа окупності інвестицій, є головним критерієм вибору 

стратегії управління розвитком та подальшого її корегування. 

10. В дослідженні обґрунтовано методологічні засади ідентифікації 

пріоритетності критерію оцінки ефективності впровадження інновацій, який 

ґрунтується на врахуванні їх спрямованості до змін в сферах виробництва, 

збуту чи управління. Тобто інновації в сфері виробництва мають призводити 

до збільшення обсягів виробництва продукції, підвищення її якості, 

зменшення трудомісткості, фондомісткості, зростання фондовіддачі тощо. 

Інновації в сфері збуту мають призводити до підвищення доходів за рахунок 

цін реалізації продукції, підвищення рівня ритмічності збуту, елімінування дії 

сезонних факторів, зміни позиції підприємства в структурі каналів ринкового 

розподілу продукції, удосконалення маркетингу продукції, освоєння нових 

товарних та ринкових ніш. Результатом імплементації інновацій в сфері 

управління є спрощення інформаційно-ресурсного обміну, удосконалення 

структур та систем управління, підвищення ступеня стійкості конкурентних 

переваг, створених як за рахунок інновацій в сфері менеджменту, так і за 

рахунок виробничих та збутових інноваційних рішень, тощо. Вказане 

покладене в основу функціонування економічного механізму розвитку 

інноваційного потенціалу аграрного виробництва. 

11. Визначено типологію стратегій інноваційного розвитку аграрного 

виробництва на основі доповнення існуючих систем критеріїв об’єктної 

орієнтації інвестицій, їх обсягу та інтенсивності інвестиційного процесу, 
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функціональними критеріями відношення інвестицій до створення 

конкурентних переваг та підвищення економічної ефективності діяльності 

товаровиробників. В результаті встановлення взаємозв’язку між процесами 

формування та реалізації конкурентних переваг у провадженні ефективної 

діяльності товаровиробників з процесами провадження інноваційно-

інвестиційної діяльності визначено основні типи функціональних стратегій, а 

саме: стратегії зниження витрат за рахунок техніко-технологічних інновацій, 

стратегії зниження витрат за рахунок зростання масштабів виробництва, 

стратегії зниження витрат за рахунок збільшення розмірів землекористування 

підприємства, стратегії підвищення цін за рахунок зміни позиції в каналі 

розподілу, стратегії збільшення доходів за рахунок диверсифікації 

виробництва, стратегії збільшення доходів за рахунок диференціації 

виробництва. 

12. Ідентифіковано пріоритетні напрями інноваційного розвитку 

аграрного виробництва, а саме технологічні, технічні, біологічні, комерційно-

збутові та соціально-економічні. Встановлено, що з огляду на специфіку 

конкурентної побудови цільових ринків сільськогосподарської продукції 

головною метою інноваційного розвитку є створення за рахунок 

впроваджених інновацій конкурентних переваг цінового характеру, що в 

короткостроковому періоді відбивається на економічних результатах 

діяльності товаровиробників. Останнє зумовлює широке вжиття заходів та 

реалізацію проектів, спрямованих на зниження витрат на виробництво 

продукції, що обумовлює розвиток нововведень в техніко-технологічній 

сфері, а також підвищення реалізаційних цін, що потребує впровадження 

маркетингово-збутових технологій та оригінальних комерційних рішень. 

Реалізація стратегій розвитку у вказаних напрямах забезпечує найвищі рівні 

окупності інвестицій у впровадження інновацій. 

13. Встановлено, що механізм управління інноваційним розвитком 

включає елементи та компоненти, поєднання яких дозволяє ідентифікувати 

напрями та генерувати процедури імплементації стратегій інноваційного 

розвитку. Вказаним визначаються концептуальні положення побудови 

механізму управління інноваційним розвитком, які визначають 

пріоритетність інвестиційної діяльності, як джерела ресурсів підтримання 

стабільності розвитку. При цьому змістовний аналіз існуючої системи 

інноваційної діяльності в аграрному виробництві дозволив виявити проблемні 

аспекти в її формуванні та функціонуванні: обмеженість у виборі джерел 

фінансування, серед яких відсутні традиційні для зарубіжних країн суб’єкти 

ринку капіталу; недостатній рівень капіталізації інвестиційних фондів для 

фінансування та розвитку високотехнологічних проектів в аграрному 

виробництві; низький рівень комерціалізації інноваційних проектів; 

недосконала законодавча база захисту прав інвесторів; негнучкість існуючих 

організаційно-правових форм для реалізації інноваційних проектів розвитку. 

14. Ідентифіковано напрями створення на інноваційній основі 

конкурентних переваг з огляду на перспективи змін в експортній орієнтації 
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вітчизняного аграрного виробництва та стимулювання освоєння 

виробництва продукції з високою часткою доданої вартості в глибоко 

інтегрованих суб’єктах господарювання. Відповідно, обґрунтовані зміни в 

спеціалізації товаровиробників з огляду на збільшення пропозиції товарів 

первинної переробки сільськогосподарської сировини власного виробництва 

та підвищення ефективності їх діяльності з використанням комерційного та 

інтеграційного інструментарію реалізації стратегій інноваційного розвитку. 

Так, прикладними напрямами вказаних процесів є формування власних 

переробних можливостей для елімінування сезонних ризиків, а також 

освоєння виробництва високоефективних, однак, непоширених видів 

продукції.  

15. Обґрунтовано напрями та шляхи розвитку інноваційного 

потенціалу аграрного виробництва на основі інтеграції елементів, компонент 

та інструментів інновацій в системи менеджменту товаровиробників на 

основі комплексної реалізації заходів виробничої, комунікативної та 

просувальної політики з урахуванням позиціонування на ринку. За умов 

мобілізації виробничого та управлінського потенціалів аграрного 

виробництва комерційна складова інноваційної діяльності, одночасно дає 

змогу формувати не лише конкурентні переваги в ринкових 

взаємовідносинах, а дозволятиме нарощувати економічний потенціал, чим 

забезпечуватиме поєднання виробничого та управлінського напрямів 

інноваційного розвитку аграрного виробництва. При цьому стратегічне 

управління розвитком інноваційного потенціалу аграрного виробництва задає 

параметри бажаного стану функціонування товаровиробників, мотивуючи 

досягнення відповідних показників через систему стимулів. Саме ці стимули і 

можна визначити як джерела конкурентних переваг на основі розвитку 

інноваційного потенціалу, моделювання яких має відбуватись на основі 

обраної стратегії розвитку. 
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АНОТАЦІЯ 

 

Вітковський Ю.П. Розвиток інноваційного потенціалу аграрного 

виробництва: теорія, методологія, практика. -Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за 

спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним 

господарством. – Сумський національний аграрний університет, Суми, 2020. 

Дисертація присвячена вирішенню наукової проблеми розвитку 

інноваційного потенціалу аграрного виробництва. В роботі систематизовано 

та розвинуто понятійно-категоріальний апарат досліджень інноваційного 

потенціалу аграрного виробництва. Виконане обґрунтування архітектури 

організаційно-економічного механізму розвитку інноваційного потенціалу 

аграрного виробництва. Ідентифіковано та оцінено вплив факторів на 

формування економічного та інноваційного потенціалу суб’єктів аграрного 

виробництва. Обґрунтовано методологічний підхід до якісної та кількісної 

оцінки економічного та інноваційного потенціалів сільськогосподарських 

товаровиробників. Визначено взаємозв’язок інноваційної та інвестиційної 

діяльності в аграрному виробництві з ідентифікацією класифікаційних ознак 

інновацій. Досліджено методологічні та методичні прийоми управління 

розвитком інноваційного потенціалу аграрного виробництва. Оцінено 

сучасний стан та напрями інноваційної діяльності в аграрному виробництві. 

Ідентифіковано джерела інвестицій та ступінь їх інноваційної орієнтації в 

аграрному виробництві. Проаналізовано динаміку економічної ефективності 

аграрного виробництва та інвестиційної привабливості його суб’єктів. 

Обґрунтовано типологію та архітектоніку механізмів розвитку інноваційного 

потенціалу аграрного виробництва. Досліджено інструменти мобілізації 

інноваційного та економічного потенціалу аграрного виробництва. 

Визначено напрями реалізації та економічні наслідки інноваційної 

діяльності в аграрному виробництві. Обґрунтовано механізми управління 

розвитком інноваційної та інвестиційної діяльності товаровиробників в 

аграрному виробництві. Розроблено моделі та процедури стратегічного 

управління інноваційним потенціалом аграрного виробництва. 

Обґрунтовано концепцію формування, використання та розвитку 

інноваційного потенціалу аграрного виробництва, яка дозволяє враховувати 

розміри та масштаби товаровиробників, їх фінансові та ресурсні можливості, 

засновується на створенні ринкових конкурентних переваг через 

запровадження інновацій на засадах принципу узгодженості цілей та завдань 

інноваційної та інвестиційної діяльності в контексті дотримання принципів 

результативності в управлінні розвитком суб’єктів аграрного виробництва. 

Виконана ідентифікація методологічного підходу до управління розвитком 

інноваційного потенціалу аграрного виробництва, який ґрунтується на 

врахуванні кон’юнктури цільових ринків збуту продукції, визначенні 

напрямів створення конкурентних переваг суб’єктів аграрного виробництва 

та їх продукції, системному здійсненні організаційних змін у сферах 
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виробництва та збуту продукції, які є орієнтованими на зниження рівня 

виробничих витрат та скорочення термінів окупності інвестицій в проекти 

інноваційного розвитку. Обґрунтовано архітектуру механізму розвитку 

інноваційного потенціалу аграрного виробництва, в основі якої лежать 

прояви ознак емерджентності взаємодій виробничої та управлінської 

складових діяльності товаровиробників, яка дозволяє досягти належного та 

стабільного для здійснення розширеного відтворення рівня економічної 

ефективності виробничо-комерційної діяльності, а також здійснювати 

створення та інтеграцію відповідних механізмів управління в менеджмент 

органів регулювання агропромислового розвитку та товаровиробників. 

Удосконалено методологічний підхід до управління розвитком 

інноваційного потенціалу аграрного виробництва, який базується на 

послідовному використанні орієнтирів та конкретизації відповідних 

інноваційних стратегій, а також відкриватиме можливості для забезпечення 

інвестиційної привабливості аграрного виробництва. Ідентифіковано 

фактори стану внутрішнього та зовнішнього середовища функціонування 

сільськогосподарських товаровиробників шляхом визначення факторів 

впливу на рівень інноваційного потенціалу та інвестиційного забезпечення 

економічного розвитку аграрного виробництва. Розроблено та апробовано 

методичний підхід до якісної та кількісної оцінки інноваційного та 

економічного потенціалів аграрного виробництва, який передбачає поетапне 

оцінювання готовності товаровиробників до сприйняття інновацій в розрізі 

виробничої та управлінської складової з одночасними можливостями 

генерування, імплементації та реалізації інвестиційних стратегій розвитку. 

Визначено теоретичні засади ідентифікації стану інноваційної діяльності та 

тенденцій змін інвестиційного забезпечення аграрного виробництва, які 

передбачають окреслення контурів можливостей здійснення інноваційної 

активності у виробничій, комерційній та управлінській сферах з подальшою 

оцінкою повноти використання цих можливостей. Окреслено принципи 

побудови організаційно-економічного механізму генерування та 

імплементації інноваційних стратегій розвитку товаровиробників з 

урахуванням кон’юнктури цільового ринку сільськогосподарської сировини 

через встановлення характеру зміни попиту та пропозиції на інноваційну 

продукцію з ідентифікацією механізмів, систем та інструментів підтримки 

прийняття відповідних управлінських та регуляторних рішень. Розвинуто 

наукове тлумачення дефініції «інноваційний потенціал аграрного 

виробництва», яка ідентифікується, як сукупність спроможностей суб’єктів 

аграрного виробництва до використання інновації у виробничій та 

управлінській системах для створення конкурентних переваг та забезпечення 

орієнтованості інвестиційної діяльності на інноваційний розвиток. Виконана 

ідентифікація напрямів створення на інноваційній основі конкурентних 

переваг з огляду на перспективи змін в експортній орієнтації вітчизняного 

аграрного виробництва та стимулювання освоєння виробництва продукції з 

високою часткою доданої вартості в глибоко інтегрованих суб’єктах 
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господарювання. Визначено напрями та шляхи розвитку інноваційного 

потенціалу аграрного виробництва на основі інтеграції елементів, компонент 

та інструментів інновацій в системи менеджменту на основі комплексної 

реалізації заходів виробничої, комунікативної та просувальної політики з 

урахуванням позиціонування на ринку. Практичне значення одержаних 

результатів дослідження полягає у можливості використання теоретичних, 

методологічних та прикладних результатів і рекомендацій органами 

державного управління агропромисловим розвитком та суб’єктами 

агробізнесу при формуванні та реалізації їх інноваційного потенціалу та 

здійсненні інноваційно-інвестиційної діяльності. 

Ключові слова: економічний потенціал, інноваційний потенціал, 

механізм управління, розвиток, стратегія, конкурентоспроможність. 
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The dissertation is devoted to the decision of a scientific problem of 

development of innovative potential of agricultural production. The conceptual and 

categorical apparatus of researches of innovative potential of agricultural 

production is systematized and developed in the work. The substantiation of the 

architecture of the organizational and economic mechanism of development of 

innovative potential of agricultural production is executed. The influence of factors 

on the formation of economic and innovation potential of agricultural production 

entities has been identified and assessed. The methodological approach to 

qualitative and quantitative assessment of economic and innovative potentials of 

agricultural producers is substantiated. The relationship between innovation and 

investment activities in agricultural production with the identification of 

classification features of innovations. Methodological and methodical methods of 

managing the development of innovative potential of agricultural production are 

studied. The current state and directions of innovative activity in agricultural 

production are assessed. The sources of investments and the degree of their 

innovative orientation in agricultural production are identified. The dynamics of 

economic efficiency of agricultural production and investment attractiveness of its 

subjects are analyzed. The typology and architecture of the mechanisms of 

development of the innovative potential of agricultural production are 

substantiated. The tools of mobilization of innovative and economic potential of 

agricultural production are investigated. The directions of realization and economic 
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consequences of innovative activity in agricultural production are determined. The 

mechanisms of management of development of innovative and investment activity 

of commodity producers in agricultural production are substantiated. Models and 

procedures of strategic management of innovative potential of agricultural 

production are developed. The concept of formation, use and development of 

innovative potential of agricultural production, which allows to take into account 

the size and scale of producers, their financial and resource capabilities, is based on 

creating market competitive advantages through the introduction of innovations 

based on the principle of coordination of goals and objectives of innovation and 

investment. effectiveness in managing the development of agricultural production. 

Identification of the methodological approach to managing the development of 

innovative potential of agricultural production, which is based on the situation of 

target markets, determining areas of competitive advantage of agricultural 

production and their products, the systematic implementation of organizational 

changes in production and marketing, which are focused on reducing the level of 

production costs and reducing the payback period of investments in innovative 

development projects. The architecture of the mechanism of development of 

innovative potential of agrarian production is substantiated. management in the 

management of regulatory bodies of agro-industrial development and commodity 

producers. The methodological approach to managing the development of the 

innovative potential of agricultural production has been improved, which is based 

on the consistent use of guidelines and specification of relevant innovation 

strategies, as well as will open opportunities to ensure the investment attractiveness 

of agricultural production. Factors of the state of internal and external environment 

of functioning of agricultural commodity producers by definition of factors of 

influence on the level of innovative potential and investment maintenance of 

economic development of agricultural production are identified. A methodical 

approach to qualitative and quantitative assessment of innovation and economic 

potentials of agricultural production has been developed and tested, which provides 

a step-by-step assessment of producers' readiness to perceive innovations in terms 

of production and management components with simultaneous generation, 

implementation and implementation of investment development strategies. 

Theoretical bases of identification of a condition of innovative activity and 

tendencies of changes of investment maintenance of agricultural production which 

provide delineation of contours of possibilities of realization of innovative activity 

in industrial, commercial and administrative spheres with the subsequent estimation 

of completeness of use of these possibilities are defined. The principles of building 

an organizational and economic mechanism for generating and implementing 

innovative strategies for the development of producers taking into account the 

situation of the target market of agricultural raw materials by establishing the 

nature of changes in demand and supply of innovative products with identification 

of mechanisms, systems and tools to support management decisions. A scientific 
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interpretation of the definition of "innovative potential of agricultural production" 

has been developed, which is identified as a set of capabilities of agricultural 

production entities to use innovation in production and management systems to 

create competitive advantages and ensure investment orientation on innovation 

development. The areas of creation of competitive advantages on the basis of 

innovation are identified, taking into account the prospects of changes in the export 

orientation of domestic agricultural production and stimulating the development of 

production with a high share of value added in deeply integrated economic entities. 

The directions and ways of development of innovative potential of agricultural 

production on the basis of integration of elements, components and tools of 

innovations in management systems on the basis of complex realization of 

measures of production, communicative and promotional policy taking into account 

market positioning are defined. The practical significance of the research results 

lies in the possibility of using theoretical, methodological and applied results and 

recommendations by public administration bodies of agro-industrial development 

and agribusiness entities in the formation and implementation of their innovation 

potential and innovation and investment activities. 

Key-words: economic potential, innovational potential, management 

machanism, development, strategy, competitiveness. 



 

  

 


