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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Питання економічного розвитку та зростання, а
також циклічності в динаміці соціально-економічних систем завжди
залишалися одними із найважливіших та найпріоритетніших серед інших сфер
наукового пошуку в рамках економічної теорії. Нерівномірний розвиток
національних економічних систем, основою якого виступали переважно
результати імплементації у виробництво здобутків науково-технічного
прогресу, обумовлений значними розбіжностями у рівні розвитку
інституційних систем різних країн. Відбулося виокремлення лідерів – країн із
значною питомою вагою високотехнологічних галузей промисловості, із
домінуванням виробництв останніх найсучасніших технологічних укладів;
послідовників, які переважно реалізують стратегії ефективної імплементації
базисних інновацій; та країни периферії, які поступаються як за показниками
науково-технічного розвитку, так і за рівнем імплементації інновацій. Тісний
взаємозв’язок між інноваційним розвитком та інноваційної активністю в рамках
дослідження природи циклічності економічного розвитку обумовлює
необхідність подальшого поглибленого аналізу природи інноваційного
розвитку як феномену в сучасній економічній науці.
Інноваційний розвиток є складною, багатогранною та динамічною
категорією економічної науки, яка виступає основною передумовою
забезпечення належного рівня конкурентоспроможності продукції та
підприємства, інтеграції вітчизняної економіки до світової, сталого розвитку
національної економіки в умовах загострення соціальних протиріч і посилення
техногенного навантаження на екологічне середовище як в нашій державі, так і
в цілому в планетарному масштабі, враховуючи безповоротні кліматичні зміни,
катастрофічне винищення лісів, порушення гомеостазу, зникнення окремих
видів живих істот і рослин тощо. Ці проблеми виступають найгострішими для
ряду галузей економіки, включаючи аграрний сектор. Україна вже стикнулася з
проблемами опустелювання її південних території, зсувом межі степової та
лісостепової зон, скороченням і навіть зникненням окремих видів біологічної
продукції – риб і молюсків. Це дозволяє визначати сучасний напрям
інноваційного розвитку аграрного сектору економіки як еколого-орієнтований.
Саме інноваційний розвиток, торкаючись всіх аспектів життя сучасного
суспільства, може вирішити множину зазначених взаємопов’язаних складних
завдань функціонування аграрного сектору, що обумовлює та підтверджує
актуальність дослідження.
Науково-методологічний базис роботи становлять праці провідних
світових дослідників, в яких сформовано фундаментальні теорії, присвячені
інноваціям, інноваційній діяльності та інноваційному розвитку, серед яких
варто виділити наступних: Г. Беккер, Д. Бел, Я. Ван Дайн, Т. Веблен,
А. Гельфанд, С. Глазьєв, С. Девіс, Е. Домар, П. Друкер, А. Кляйкнехт,
М. Кондратьєв, К. Крістенс, Д. Львов, Л. Люїс, К. Маркс, Ф. Махлуп,
Е. Менсфілд, Г. Менш, Г.-К. Мюрдаль, Ф. Перру, А. Ромео, П. Ромер,
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У. Ростоу, Р. Солоу, М. Туган-Барановський, Л. Туроу, Й. Шумпетер,
Дж. Фрімен. Х. Фрімен, Ф. Хайєк, Е. Хансен, Р. Харрод, Т. Хегерстранд.
Науково-теоретичний зміст інновацій, інноваційного процесу та
інноваційної діяльності розкрито у працях Б. Санто, К. Фрімена, Й. Шумпетера,
Л. Водачека, О. Алімова, О. Ареф’євої, В. Александрової, Ю. Бажала,
С. Гуткевич, Б. Данилишина, П. Завліна, О. Савчука, А. Гальчинського,
В. Гейця, В. Герасимчука, С. Ілляшенка, Г. Кіндрацької, О. Кириченко,
С. Козаченка,
А. Кузнєцова,
О. Кузьміна,
О. Лапко,
В. Новицького,
В. Соловйова, Л. Федулової, Д. Черваньова, Н. Чухрай, Ю. Яковця, Г. Ялового,
С. Ямпольського та інших. У дослідженні інноваційного розвитку варто
відзначити здобутки В. Гейця, А. Гальчинського, М. Долішнього, І. Кураса,
Ю. Пахомова, С. Пирожкова, В. Семиноженка, А. Чухно. Теоретико-методичне
підґрунтя інституційного розвитку сформували С. Архієрєєв, А. Бабікова,
І. Бродська,
У. Гамільтон,
С. Кирдіна,
І. Колесніченко,
В. Макогон,
І. Манцуров, В. Небрат, Д. Норт, М. Олійник, Ю. Росецька, М. Скорєв,
П. Сорокіна, О. Стрижак, А. Шастітко. Серед авторів, які досліджували різні
аспекти потенціалу, доцільно виокремити праці таких науковців, як:
Л. Абалкін, В. Архангельський, Б. Бачевський, В. Вейц, К. Воблий, О. Гетьман,
І. Заблодська,
Н. Краснокутська,
Є. Лапін,
В. Немчінов, О. Олексюк,
О. Решетняк, І, Рєпіна, С, Струмілін, Д. Чернікова, В. Шаповал.
Сутність, природу, особливості формування, управління та впровадження
агроінновацій для забезпечення економічного розвитку досліджували
В. Амбросов, В. Андрійчук, Ю. Бухвостов, О. Дацій, І. Вінніченко, С. ВуншВінсента, М. Грицаєнко, Л. Демиденко, К. Джевель, Н. Долгошея, О. Донець,
О. Кот, Н. Кравченко, Е. Крилатих, М. Кудлай, В, Куліш, Л. Могильна,
О. Муляр, В. Осецький, О. Попова, М. Садиков, Г. Тимофієв, В. Трегобчук,
В. Чорнодон, О. Шпикуляк, О. Шубравська, О. Янковська. Питанню адаптації
міжнародного досвіду впровадження агроінновацій у вітчизняному
господарстві присвячені праці В. Гейця, П. Саблука, В. Чабана, В. Юрчишина.
Незважаючи на велику кількість теоретико-методологічних і науковоприкладних напрацювань в означеному напрямі дослідження, питання
формування та реалізації стратегічного потенціалу інноваційного розвитку
аграрного сектору економіки залишається недостатньо проробленими, що і
обумовило вибір теми наукового пошуку.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна
робота виконана в межах комплексної науково-дослідної роботи Харківського
національного технічного університету сільського господарства імені Петра
Василенка згідно з темами «Механізми підвищення конкурентоспроможності,
розвитку економічного та виробничо-технологічного потенціалу суб’єктів
агропромислового виробництва» (номер державної реєстрації 0116U003477,
2016-2020 рр.) та «Системи управління конкурентоспроможністю аграрної
продукції в умовах глобалізації аграрних ринків» (номер державної реєстрації
0119U001387, 2019-2021 рр.), де автором представлено аналіз рівня фінансового
забезпечення науково-технічної діяльності та інноваційного розвитку аграрного
сектору України, запропоновано механізми активізації використання
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стратегічного потенціалу аграрного сектору економіки України, розроблено
алгоритм обґрунтування портфелю агроінноваційних проектів, здійснено аналіз
динаміки стратегічного потенціалу інноваційного розвитку аграрного сектору
України.
Мета і завдання дослідження. Мета дослідження полягає в обґрунтуванні
та розробці теоретичних засад, методологічного і методичного забезпечення й
практичних рекомендацій щодо формування та реалізації стратегічного
потенціалу інноваційного розвитку аграрного сектору економіки.
Досягнення цієї мети обумовило необхідність постановки та вирішення
комплексу таких завдань:
- уточнити зміст поняття «інновація» в контексті еволюції економічних
теорії;
- уточнити зміст та природу економічного розвитку аграрного сектору;
- вдосконалити розуміння змісту інноваційного розвитку аграрного
сектору та встановити його взаємозв’язки зі сталим, інклюзивним і
економічним розвитком;
- визначити фактори-детермінанти процесу інноваційно-інвестиційного
розвитку;
- сформувати методологічний апарат оцінки інноваційно-інвестиційного
потенціалу суб’єктів аграрного сектору;
- розробити методичне забезпечення визначення пріоритетності критеріїв
оцінки ефективності впровадження інновацій;
- уточнити структуру інституційного середовища інноваційного розвитку;
- розробити структуру інноваційної екосистеми розвитку аграрного
сектору України;
- визначити вплив державних інститутів на забезпечення інноваційного
розвитку аграрного сектору;
- розробити модель оцінювання стратегічного потенціалу інноваційного
розвитку аграрного сектору;
- визначити ефективність важелів інноваційного розвитку аграрного
сектору;
- розробити
механізми
управління
стратегічним
потенціалом
інноваційного розвитку аграрного сектору України;
- визначити шляхи оптимізації фінансового забезпечення інноваційного
розвитку аграрного сектору України;
- підвищити рівень обґрунтованості вибору проектів провадження
агроінновацій.
Об’єктом дослідження є процес управління стратегічним потенціалом
інноваційного розвитку аграрного сектору України.
Предмет дослідження складають сукупність теоретико-методологічних,
методичних та прикладних засад формування та імплементації механізмів,
систем та інструментів управління стратегічним потенціалом інноваційного
розвитку аграрного сектору України.
Методи дослідження. Поставлені мета та завдання дослідження
досягаються використанням системи загальнонаукових і спеціальних методів:
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морфологічного аналізу – для обґрунтування змісту поняття «інноваційний
розвиток»; діалектичного методу – для обґрунтування та узагальнення етапів
еволюції теорій інновацій; факторного аналізу – для визначення структури
показників оцінювання рівня стратегічного потенціалу інноваційного розвитку
аграрного сектору України; теоретичного узагальнення, аналізу і синтезу – для
обґрунтування множини показників оцінювання проектів агроінновацій, для
визначення чинників впливу, важелів і результуючих параметрів в ході
моделювання реалізації стратегічного потенціалу інноваційного розвитку
аграрного сектору, для обґрунтування структури інноваційної екосистеми, для
побудови механізмів реалізації стратегічного потенціалу інноваційного розвитку
аграрного сектору; експертного оцінювання – для визначення якісних параметрів
характеристики проектів агроінновацій; регресійного аналізу – для виявлення
впливу державних інститутів на рівень інноваційного розвитку аграрного сектору
України, для встановлення залежності між обсягом фінансування витрат на
проведення наукових досліджень у сфері сільськогосподарських наук і витрат
закладів вищої освіти на впровадження наукової діяльності та валовою доданою
вартістю у сільському господарстві; інструментарію кіл Ейлера-Вена – для
визначення взаємозв’язків, взаємообумовленості та сфер перетину інноваційного
розвитку, сталого розвитку, інклюзивного розвитку, економічного зростання та
інституційних трансформацій; методу формалізації – для обґрунтування
структури механізмів реалізації стратегічного потенціалу інноваційного розвитку
аграрного сектору економіки України; когнітивного та сценарного моделювання –
для встановлення рівня загрози або сприятливості чинників, а також дієвості
важелів в ході оцінювання їх впливу на результуючі параметри інноваційного
розвитку аграрного сектору економіки України; аналізу тренду – в ході
прогнозування майбутньої динаміки фінансування основних напрямів науководослідних розробок у сфері сільськогосподарських наук.
Інформаційною базою дослідження стали праці вітчизняних та зарубіжних
вчених з управління інноваційним розвитком, стратегічного управління,
функціонування аграрного сектору, чинні законодавчі та нормативні акти
Верховної Ради і Кабінету Міністрів України, офіційні матеріали Державної
служби статистики України та органів статистики Харківської області,
інформаційно-аналітичні матеріали щодо діяльності досліджуваних підприємств.
Наукова новизна одержаних результатів полягає в отриманні нового
розв’язання складної наукової проблеми формування та реалізації стратегічного
потенціалу інноваційного розвитку аграрного сектору економіки. Основними
винесеними на захист науковими положеннями є такі:
вперше:
- представлено структуру інноваційної екосистеми розвитку аграрного
сектору економіки як специфічний простір взаємодії агентів в ході реалізації
повного інноваційного циклу від зародження ідеї до її комерціалізації із
комплексним фінансовим, інформаційним, комунікаційним, організаційним,
кадровим та ідейним забезпеченням шляхом створення особливих умов
взаємодії суб’єктів контурів фінансової підтримки та інноваційної
інфраструктури, контуру влади, науково-освітнього і виробничого-
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промислового контурів крізь множину взаємозв’язків (конференції (конкурси,
хакатони); грантова діяльність; публічно-приватне партнерство; міжнародна
технічна допомога (краудфандінг); фінансове та матеріально-технічне
забезпечення інноваційного процесу) відносно об’єктів (знання, кадри,
інформація; об’єкти інтелектуальної власності; права власності; інноваційні
продукти; інвестиції (фінансові ресурси)) інноваційної діяльності в умовах
впливу формальних і неформальних інститутів на засадах колаборації,
коеволюції, ко-спеціалізації та ко-продуктивності (4К);
- здійснено моделювання впливу зовнішніх чинників на важелі
інноваційного розвитку, яке дозволяє на основі моделювання імпульсів
визначити рівень сприятливості або загрози чинника й ступінь дієвості та
ефективності окремих важелів, що дозволяє обґрунтовувати пріоритетні
напрями інституційного, зокрема державного, впливу на покращення значень
результуючих індикаторів, представлених часткою ринку інноваційної
продукції аграрного сектору, часткою продукції з високою доданою вартістю в
обсязі експорту, кількістю впроваджених технологічних, організаційноуправлінських, економічних і соціальних-екологічних агроінновацій, часткою
підприємств, які впроваджують агроінновації та часткою продукції, створеної із
використанням агроінновацій;
- розроблено тріаду механізмів реалізації стратегічного потенціалу
інноваційного розвитку аграрного сектору економіки України, яка об’єднує
механізм збалансування цілей інноваційного розвитку аграрного сектору, що
включає процеси врахування інтересів суб’єктів контурів інноваційної
екосистеми, механізм активізації інноваційного розвитку аграрного сектору на
основі використання його стратегічного потенціалу та мотиваційний механізм
інноваційного розвитку, який забезпечує узгодження розробки, впровадження,
виробництва та споживання продуктів агроінновацій;
удосконалено:
- визначення інноваційного розвитку, що представляє собою складний
багатовимірний процес, який відбувається в різних сферах суспільного життя і
представляє собою ускладнення системи, втілення в поточну діяльність
суспільства нових ідей, винаходів і знань для покращення протікання процесів
життєдіяльності людства в цілому, що проявляється у створенні нових якостей,
невластивих попереднім станам, може бути виключно прогресивним і виступає
базовою передумовою інклюзивного та сталого розвитку, а також вимагає
інституційних перетворень;
- визначення факторів-детермінантів процесу інноваційно-інвестиційного
розвитку, які відрізняються включенням параметрів ступеню сприйняття
інновацій, складу і функціонального стану інноваційної інфраструктури,
наявністю інвестиційних ресурсів, готовністю та здатністю асиміляції
інноваційно-інвестиційного продукту;
- формування
методологічного
апарату
оцінки
інноваційноінвестиційного потенціалу аграрного сектору економіки, який відрізняється
використанням в якості основного критерію очікуваних результатів
впровадження інновацій, що конкретизується через процеси створення
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конкурентних переваг, та інвестиційну привабливість, яка опосередковується
через призму очікуваних ефектів і зазнає суттєвого впливу таких чинників як
економічна безпека та ступінь ризикованості;
- розуміння взаємодії між державними інститутами та рівнем
інноваційного розвитку аграрного сектору, який відрізняється детермінацією
впливу ключових індикаторів на результуючу ознаку, що дозволило довести
вирішальний вплив права голосу, верховенства права, підзвітності та якості
регулювання на противагу відсутності узгодженості з роботою уряду,
боротьбою з корупцією і дає можливість обґрунтувати ключові завдання
інноваційно-інституційного розвитку в аграрній сфері;
- процедуру оцінювання рівня стратегічного потенціалу інноваційного
розвитку аграрного сектору, яка, на відміну від існуючих, ґрунтується на
оцінюванні параметрів його складових, представлених людським капіталом,
інтелектуальним
капіталом,
соціальним
капіталом,
інституційною,
інфраструктурною, науково-освітньою і кадровою складовими, що дозволило
виділити протилежні тренди в динаміці їх розвитку на основі їх групування з
використанням факторного аналізу і визначити перспективні шляхи
підвищення ефективності його нарощення та використання;
- методичне забезпечення визначення достатності та ефективності
фінансового забезпечення інноваційного розвитку аграрного сектору економіки
України, яке відрізняється алгоритмами оцінювання динаміки фінансування
фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок
академічного сектору у поєднанні з результатами їх діяльності на противагу
науково-освітньому сектору, що дозволяє вдосконалювати політику державного
та приватного фінансування шляхом пріоритезації напрямів відповідно до
встановленої стратегії та забезпечувати збалансованість різних джерел
фінансових ресурсів шляхом підвищення узгодженості обґрунтування проектів
фінансування цими сторонами на основі теорії стейкхолдерів;
- методичне забезпечення обґрунтування портфелю агроінноваційних
проектів, яке відрізняється алгоритмом формування пулу проектів, що включає
множину процедур: оцінювання окремих проектів за кількісними та якісними
параметрами, узгодження оцінок з використанням методу нечітких множин,
формування масиву характеристик обраних проектів, формування можливих
портфелів агроінноваційних проектів з їх подальшим оцінюванням, вибір
найкращого портфелю з урахуванням можливого синергетичного ефекту
взаємодії проектів та його імплементація.
дістали подальшого розвитку:
- тлумачення понять «розвиток» та «економічний розвиток», де перше
відрізняється рухом або зміною системи у просторі та часі, в результаті якої
об’єкт переходить в інший стан, який відрізняється від попереднього за рівнем
параметрів, а також характеризується іншим набором якісних властивостей, які
не були притаманні системі до настання цих змін, а друге передбачає
впровадження технологічних змін у поєднанні із інституційною підтримкою
даного процесу, насамперед шляхом масштабного нарощення та розвитку
інфраструктури, що сприятиме досягненню цілей інклюзивного та сталого
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розвитку, впровадження у виробництво нових видів продукції, які за
параметрами якості дозволяють краще задовольняти потреби населення у
продовольстві.
- розуміння агроінновації як системного впровадження в аграрну сферу
результатів наукової діяльності, техніко-технологічних та інших нововведень
для отримання якісних і кількісних змін у взаємозв’язках аграрного сектору з
біосферою та техносферою, забезпечуючи таким чином сталий розвиток
аграрного сектору на основі врахування стану довкілля, яке ґрунтується на
уточненні поняття «інновація» в рамках економічної науки, яке відрізняється
визначенням його структури за категоріями як процесу охоплення технікотехнологічних, науково-технічних, організаційно-управлінських, соціальних,
екологічних та інфраструктурних вдосконалень, впровадження яких пов’язано
із виробництвом та комерціалізацією отриманих результатів в контексті
загальної концепції управління змінами;
- методичне забезпечення комплексної оцінки ефективності інновацій, яке
відрізняється поєднанням критеріїв потреби в інвестиційних ресурсах і
масштабу очікуваних соціально-економічних ефектів з процедурою
встановлення пріоритетності критеріїв оцінки ефективності впровадження
інновацій, яке відрізняється включенням виробничої, збутової та управлінської
сфер, що знаходяться в тісному взаємозв’язку і передбачають досягнення
множини пов’язаних і збалансованих цілей шляхом реалізації системи
узгоджених заходів;
- вдосконалено інституційну структуру інноваційного розвитку, яка, на
відміну від існуючих, об’єднує формальні та неформальні інститути, інституції
та механізми як елементи інституційного середовища, що забезпечують його
сталість та функціональність, вплив еліт як суб’єктну складову, яка ґрунтується
на ситуативно-конкурентній основі, визначаючи бажаний напрямок або вектор
розвитку суспільства завдяки володінню значною часткою власності на
ресурси, та параметричні чинники як характеристики соціально-економічної
системи в цілому.
Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що
теоретичні та методичні положення дисертаційної роботи доведено до рівня
конкретних методичних рекомендацій щодо впровадження положень
формування і реалізації механізмів формування та реалізації стратегічного
потенціалу інноваційного розвитку аграрного сектору економіки.
Науково-практичні положення дисертаційної роботи були використані
при розробці заходів з впровадження і реалізації механізмів формування та
реалізації стратегічного потенціалу інноваційного розвитку аграрного сектору
економіки. На ТОВ «Агрофірма імені Гагаріна» Зміївського району Харківської
області апробовано методи обґрунтування портфелів проектів агроінновацій
(довідка про впровадження № 03-16 від 19.08.2019 р.). На ТОВ «Відродження»
Харківського району Харківської області використано методичне забезпечення
оцінювання ефективності впровадження інноваційних проектів і реалізовано
мотиваційний механізм інноваційного розвитку (довідка про впровадження
№ 345 від 21.05.2019 р.). В діяльності Департаменту агропромислового
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розвитку Харківської обласної державної адміністрації (довідка № 01-07-08/165
від 12.04.2020 р.) використовуються рекомендації щодо формування
інноваційної екосистеми розвитку аграрного сектору економіки.
Також теоретичні та методичні положення дисертаційної роботи
використовувалися в навчальному процесі Харківського національного
технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка
Міністерства освіти і науки України (довідка № 02-368 від 02.04.2020 р.).
Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійною
науковою працею та містить отримані автором нові результати в економічній
науці, які в сукупності вирішують важливе наукове завдання формування та
реалізації стратегічного потенціалу інноваційного розвитку аграрного сектору
економіки і знайшли відображення в наукових публікаціях. Внесок автора в
роботи, виконані у співавторстві, наведено у списку основних опублікованих
праць за темою дисертації.
Апробація результатів дисертації. Результати дисертаційної роботи
пройшли апробацію на міжнародних і всеукраїнських науково-практичних
конференціях та симпозіумах, а саме: V Симпозіум «Антикризове регулювання
у сфері державних фінансів, роль науки у вищих навчальних закладах»
(м. Харків, 2012 р.); VI урочистий симпозіум з нагоди 70-річчя Харківського
інститут фінансів «Інституційно-організаційні аспекти фінансової політики в
умовах розбудови суспільства соціальної справедливості» (м. Харків, 2013 р.);
Міжнародна науково-практична конференція молодих учених та студентів
«Розвиток фінансової політики України в умовах трансформації соціальноекономічних відносин» (м. Харків, 2015 р.); VІІІ Всеукраїнська науковопрактична Інтернет-конференція «Сучасний стан та перспективи розвитку
обліку, аудиту, оподаткування та аналізу в умовах міжнародних інтеграцій»
(м. Херсон, 2019 р.); ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні
технології розвитку людини в інтегрованому суспільстві» (м. Миколаїв,
2019 р.).
V
Науково-практична
конференція
«Шляхи
підвищення
конкурентоспроможності соціально-економічної системи країни» (м. Миколаїв,
2019 р.); Міжнародна науково-практична конференція «Сучасний стан та
перспективи розвитку економіки, обліку, фінансів та права» (м. Полтава,
2020 р.); II Міжнародна науково-практична конференція «Перспективи
розвитку обліку, контролю та фінансів в умовах інтеграційних і
глобалізаційних процесів» (м. Харків, 2020 р.); ІV Міжнародна науковопрактична
Інтернет-конференція
«Управління
розвитком
соціальноекономічних систем» (м. Харків, 2020 р.); Міжнародна наукова конференція
«Розвиток наукової думки постіндустріального суспільства: сучасний дискурс»
(м. Миколаїв, 2020 р.); VI Науково-практична конференція «Шляхи підвищення
конкурентоспроможності соціально-економічної системи країни» (м. Миколаїв,
2020 р.).
Публікації. За темою дисертації опубліковано 38 наукових праць
(26 одноосібних) загальним обсягом 35,6 друк. арк., в тому числі: 1 одноосібна
монографія, 1 монографія у співавторстві, 20 наукових статей у вітчизняних
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фахових виданнях з економічних наук, 5 статей у зарубіжних наукових
періодичних виданнях, 11 публікацій в інших виданнях.
Структура дисертації. Дисертаційна робота складається із вступу, п’яти
розділів, висновків та списку використаних джерел. Загальний обсяг дисертації
складає 416 сторінок, в тому числі 360 сторінок основного тексту. Робота
містить 48 таблиць, 42 рисунки, 10 додатків та список використаних джерел із
487 найменувань.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
В першому розділі «Науково-теоретичні засади інноваційного
розвитку аграрного сектору економіки України» запропоновано уточнене
значення поняття «інновація» та визначено його еволюцію в контексті
ключових економічних теорій; розглянуто зміст та природу економічного
розвитку; представлено сучасне розуміння інноваційного розвитку.
Інновації виступають однією із ключових категорій сучасної економічної
науки. Кількість досліджень з цієї проблематики залишається однією з
найбільших, продовжуючи постійно зростати. Аналіз класичних праць та
сучасних наробок з предметної галузі дозволяє встановити, що інновацію
ототожнюють із поняттям нововведення, але останнє варто розглядати як
загальну категорію, а інновацію як поняття економічної науки, яке є
впровадженням будь-якого удосконалення в існуючій процес розширеного
відтворення або принципово новий підхід до нього, який відображається в
покращенні якості продукції, поліпшенні структури та якості виробництва або
соціальної сфери. Технологічний прогрес є поняттям значно ширшим ніж самі
інновації, але саме він змінює структуру національної економіки, забезпечуючи
виникнення та розвиток галузей із більшою часткою доданої вартості, які
включають більшу частину наукоємних процесів, ніж їх попередники, що
значно краще задовольняють потреби суспільства та споживачів.
В результаті проведеного семантичного аналізу найрозповсюдженіших
визначень інновації встановлено, що ключовим виступає поняття «економічне»,
яке представлено п’ятьма основними поняттями: процес, виробничий, засоби,
нововведення та управління. Три з п’яти цих понять мають подальше
розгалуження. Як бачимо, інновації варто розглядати як виробничий процес,
який передбачає покращення якості продукції та самого процесу разом з
соціальними нововведеннями. Реалізація даного процесу здійснюється на
основі наукових ідей, науково-технічного вдосконалення, наукових досліджень,
що забезпечує отримання ідеєю економічного сенсу. Технологічний аспект
розглядається з позиції охоплення організаційних та економічних змін.
Третьою великою гілкою виступає управління наукою, галуззю та самим
нововведенням. За потужністю детермінації змісту інновацій нововведення
займають друге місце після процесу, що цілком відповідає отриманим
узагальненням.
Інновації часто розглядають в тісному взаємозв’язку з іншими
ключовими поняттями економічної науки, які становлять структуру
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інноваційних теорій. Здійснений аналіз еволюції теорій інновації дозволив
виокремити основі споріднені поняття. Серед узагальнених 29 теорій в
8 розглядається фактор науково-технічного розвитку або технологічного
процесу як джерело зростання та розвитку економіки, який виступає базою
інноваційної діяльності; а в 7 наголошується на циклічності економіки, окремі
стадії зростання або депресії якої пов’язані саме з інноваційною активністю. В
5 аналізується роль знань в інноваційному розвиткові та ще в 5 досліджується
процес дифузії технологічної парадигми від лідерів галузі до всієї економічної
системи. На наступному місці за кількістю перетинів (4) знаходяться аспекти
диспропорції та асиметрії розвитку, законів інвестування, життєвого циклу
інновацій та інституційних перетворень.
В цілому еволюцію теорії інновацій варто представити такими етапами:
«дошумпетерівські» теорії, теорія довгих хвиль М. Кондратьєва, класична
теорія інновацій, неокласичні теорії («постшумпетерівські»), теорія
прискорення, соціально-психологічна теорія, а авторська концепція
інноваційного розвитку ґрунтується на таких інноваційних економічних
теоріях: теорія технологічних укладів, теорія інноваційного циклу, інноваційна
теорія, інноваційно-інвестиційна теорія.
Аналізуючи особливості функціонування аграрного сектору економіки
було детерміновано ключові ознаки агроінновацій: неспроможність в окремих
випадках повного привласнення; комплексний характер, обумовлений тісним
взаємозв’язком рослинництва та тваринництва; взаємозв’язок між агроінноваціями та локальними умовами їх впровадження; високий ступінь ризикованості порівняно з іншими галузями економіки; надвисокий ступінь відповідальності за якість кінцевої продукції; значний період науково-технічних
досліджень для забезпечення їх впровадження; потреба у диференціації з боку
споживачів, але складність у її реалізації з боку сільськогосподарських
виробників; безповоротні кліматичні зміни які найсильніше впливають саме на
аграрний сектор; недостатність кадрового забезпечення; відсутність єдності між
аграрним сектором і підтримуючими галузями в контексті впровадження
науково-технічних розробок у виробництво.
В результаті встановлено, що під агроінновацією варто розуміти системне
впровадження в аграрну сферу результатів наукової діяльності технікотехнологічних та інших нововведень для отримання якісних і кількісних змін у
взаємозв’язках аграрного сектору економіки з біосферою та техносферою,
враховуючи стан довкілля, забезпечуючи таким чином його сталий розвиток.
Інноваційний розвиток тісним чином пов’язаний із економічним розвитком, сталим розвитком та інклюзивним розвитком, для виокремлення специфічних рис інноваційного розвитку було здійснено аналіз зазначених понять.
В ході уточнення структури поняття «розвиток» при побудові
семантичної мережі (рис. 1) встановлено, що він детермінується як процес або
напрямок, де перший відображає як зміни, так і трансформації і обумовлює
тісний взаємозв’язок понять «розвиток», «рух», «зміна» і «трансформація».
Зміни стосуються як кількісних значень параметрів, так і виникнення нових
якісних характеристик.
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Процес закономірних
змін (71/89)

Стійкість (31/15)
Життєстійкість (31/8)

Перехід від одного
якісного стану (82/97)

Вплив (31/8)

Якісні зміни в
системі (53/20)

Досягнення (46/45)

Процес кількісноякісних змін (53/33)

Якісний стан (70/99)
Кількісні зміни (70/88)

Ускладнення (30/8)

Кількісні (64/82)

Намагання (30/5)

Поява (56/98)
Супроводжується
(56/98)

Черга (30/5)
Рушійна (30/8)

Якісного (88/99)

Зміст поняття
«розвиток»

Формування
нової
дисипативної
структури (30/5)

Часу (48/57)

Напрямок (62/86)

Які ведуть к появі
нової якості і
укріпленню (62/79)
Зміною якості (57/83)

Соціальноекономічну (37/6)

Економічний (69/99)
Підприємство
(55/91)

Сукупності змін (57/88)

Економічне
зростання (37/11)

Адаптація (30/5)

Процес (83/89)

Супроводжується
перетворенням (57/38)

Ефективність діяльності
підприємства (43/6)

Розвиток
підприємства (43/6)
Підвищується (43/55)

Розвиток економіки (57/12)

Направлені зміни
(48/10)

Супроводжується
відповідними змінами
(57/38)

Особистісних (43/23)

Період часу (57/8)

Незворотні (65/83)

Кількісних і
якісних (57/14)
Процес переходу
(57/41)

Зміни можуть не
тільки підвищувати
(53/8)

Виробництва (68/85)

Зміни технологічного
способу виробництва (50/23)
Через незворотні зміни (50/10)

Рис. 1. Семантична мережа поняття «розвиток» (вага зв’язку поняття з
«батьківським» / вагомість змісту поняття серед наданих визначень)
Взаємозв’язки між складовими та елементами системи відображають
структурні характеристики, які ускладняються в ході включення нових
елементів і складових, що обумовлює зміну функціонування системи.
Включення інноваційних елементів тісно пов'язано із поняттям «імпульсу»,
пов’язаного з виникненням внутрішніх протирічь через суперечності інтересів
окремих груп та особистостей. Складність даного питання обумовлена
поєднанням матеріальних і нематеріальних компонентів в рамках єдиних
систем, наприклад, рівня розвитку продуктивних сил і виробничих відносин,
які у своїй взаємодії та русі обумовлювали розвиток суспільних відносин
протягом багатьох століть. Отже, діалектична взаємодія, єдність і боротьба
протилежностей в рамках системи для подолання її протирічь пов’язана із
джерелом імпульсів, яке має як екзогенне, так і ендогенне походження.
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Підсумовуючи ключові властивості розвитку зазначимо, що однозначними його
атрибутами варто вважати підвищення рівня складності, наявність причиннонаслідкових зв’язків між окремими явищами та процесами, які обумовлюють
характер набуття нової якості при утриманні власної автентичності, наявність
вектору, існування відповідного імпульсу, який виступає тригером для
виникнення змін, які становлять зміст і сутність розвитку; розвиток може бути
регресивним і прогресивним у формі еволюційних та революційних змін.
Економічний розвиток є складним безальтернативним шляхом змін
сучасної економічної системи, який відбувається на основі розв’язання
протиріч інтересів різних зацікавлених сторін, які призводять до трансформації
суспільних відносин, в основі яких знаходяться переважно права власності на
окремі ресурси. Стрімкий технологічний процес паралельно із постійним
зростанням чисельності населення призводить як до зростання продуктивності
використання ресурсів, так і до подальшого розшарування населення як
всередині окремих країн, так і в глобальному вимірі. Інтенсифікація
економічної діяльності у поєднанні з масштабним впровадженням технологій
русерсозбереження дозволить забезпечувати досягнення цілей підвищення
якості життя населення та збереження навколишнього середовища. Для
аграрного сектору економіки економічний розвиток передбачає впровадження
технологічних змін у поєднанні із інституційної підтримкою їх впровадження,
насамперед шляхом масштабного нарощення та розвитку інфраструктури, що
сприятиме досягненню цілей інклюзивного та сталого розвитку.
В результаті проведеного морфологічного аналізу поняття «інноваційний
розвиток» було визначено, що він є безперервним процесом трансформації
системи між її станами в ході змін, який привносить принципово нові складові
елементи в систему і навіть створює нові системи в ході провадження
інноваційної діяльності на всіх рівнях соціально-економічної системи.
На макроекономічному рівні найточнішим значенням інноваційного
розвитку варто вважати його детермінацію в розрізі структурного вдосконалення національної економіки, що відбивається в еволюції технологічних
укладів, які відображають ступінь концентрації виробничих потужностей в тих
типах виробництва, які відрізняються найбільшою наукоємністю, найвищим
рівнем інтелектуалізації праці, мають подібний технічний рівень і розвиваються
у тісному взаємозв’язку. Найважливішою рисою з точки зору економічного
розвитку є більша частка доданої вартості у виробництві продукції, яка
відноситься до технологічних укладів вищого рівня, що підвищує рівень
ефективності функціонування економічної системи в цілому в залежності від
наявного обсягу обмежених ресурсів шляхом постійного зростання
інтенсифікації їх використання. На мікроекономічному рівні інноваційний
розвиток варто розглядати як процес безперервного впровадження інновацій,
який забезпечує оновлення продукції (з обов’язковою комерціалізацією
отриманих результатів) та функціонування підприємства в цілому.
В глобалізаційному розрізі інноваційний розвиток має відображати
відповідальні та осмислені зміни всієї системи відтворення, в основу якої
повинні бути покладені прогресивні зміни ключових процесів створення
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доданої вартості шляхом залучення найсучасніших досягнень науковотехнічного прогресу, максимального використання інтелектуального,
людського та соціального капіталів відповідно до вимог екологічної
відповідальності людства перед довкіллям, які мають розглядатися в тісному
взаємозв’язку в рамках ноосфери.
Забезпечення інноваційного розвитку на макроекономічному рівні
передбачає формування національних інноваційних систем, інноваційних
моделей використання інтелектуально-освітнього потенціалу, розвиток
інституцій та агенцій підтримки інноваційної активності, що дозволяє
об’єднати всі розглянуті елементи забезпечення у відповідне інституційне
середовище, яке включає організаційну компоненту – роботу різних інституцій
і закладів, фінансову – механізми та канали забезпечення реалізації
інноваційного процесу з різних джерел в ході процесу інвестування; механізми
державної підтримки та регулювання в розрізі розробки й обґрунтування
стратегії інноваційного розвитку та визначення пріоритетних галузей
інвестицій у науково-технічні дослідження; умови ведення господарської
діяльності, включаючи природно-географічні, соціальні, культурні тощо. На
мікроекономічному рівні інноваційний розвиток забезпечується переважно
підвищенням рівня інтелектуалізації праці, впровадженням результатів
науково-технічних досліджень, загальноуправлінських знань в діяльність
суб’єктів господарювання. Для відображення різниці між ключовими
поняттями теорії інноваційного розвитку було використано інструментарій
побудови діаграм Ейлера-Вена (рис. 2).
У другому розділі «Інвестиційні механізми інноваційного розвитку
аграрного сектору економіки України» визначено фактори-детермінанти
процесу інноваційно-інвестиційного розвитку; сформульовано методологічний
апарат оцінки інноваційно-інвестиційного потенціалу суб’єктів аграрного
сектору економіки; розроблено методичне забезпечення визначення
пріоритетності критеріїв оцінки ефективності впровадження інновацій.
Системний комплексний підхід до вирішення проблеми забезпечення
інноваційно-інвестиційного розвитку аграрних підприємств ґрунтується на
використанні потенціалу наукової сфери як аграрного напрямку, так і інших
підгалузей науки. Значний синергетичний потенціал інноваційних процесів
зумовлює залучення фінансових ресурсів з різних джерел. При цьому значно
актуалізується роль держави, особливо на етапах фундаментальних досліджень,
що передують розробкам комерційного спрямування. Аналізуючи стан
фінансування наукових та науково-дослідних робіт в Україні (рис. 3), можна
констатувати його недостатній рівень, що посилюється дією інфляційного
фактору.
Факторами-детермінантами процесу інноваційно-інвестиційного розвитку
виступають ступінь сприйняття інновацій, склад і функціональний стан
інноваційної інфраструктури, наявність інвестиційних ресурсів, готовність і
здатність асиміляції інноваційно-інвестиційного продукту як похідні від рівня
розвитку інноваційно-інвестиційного потенціалу.
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Вихідні множини: Economic Growth (EG) – процеси економічного зростання;
Innovative Development (InnD) – процеси інноваційного розвитку;
Institutional Development (InsD) – процеси інституційного розвитку;
Inclusive Development (InclD) – процеси інклюзивного розвитку.
InsInnD

NoEfI
nsD

InnD

All

SustD

InsD

ED
InsEG

InclD
EG

Похідні множини: ED (Economic Development) – 𝐸𝐺 ∩ 𝐼𝑛𝑛𝐷 – процеси економічного розвитку;
Noneffective Institutional Development (NoEfInsD) –𝐼𝑛𝑠𝐷 ∩ ̅̅̅̅̅̅̅
𝐼𝑛𝑛𝐷 ∩ ̅̅̅̅
𝐸𝐺 – всі процеси неефективних
інституційних змін;
̅̅̅̅
Institutional Innovative Development (InsInnD) –𝐼𝑛𝑠𝐷 ∩ 𝐼𝑛𝑛𝐷 ∩ 𝐸𝐺 –процеси інституційного
розвитку, які сприяють інноваційному розвитку, але не забезпечують економічне зростання;
Institutional Economic Growth (InsEG) – 𝐼𝑛𝑠𝐷 ∩ ̅̅̅̅̅̅̅
𝐼𝑛𝑛𝐷 ∩ 𝐸𝐺 – процеси інституційного розвитку, які
забезпечують зростання параметрів функціонування економічної системи в межах поточного
технологічного укладу;
Sustainable Development (SD) – це область 𝐼𝑛𝑠𝐷 ∩ 𝐼𝑛𝑛𝐷 ∩ 𝐸𝐺 ∩ 𝐼𝑛𝑐𝑙𝐷 – процеси сталого розвитку,
можливі лише при поєднанні інноваційного, інституційного розвитку та економічного зростання

16000

млг грн

Рис. 2. Кола Ейлера-Вена взаємозв’язку інноваційного, сталого, інклюзивного розвитку, економічного зростання та інституційних трансформацій
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Рис. 3. Фінансування витрат на виконання наукових і науково-дослідних
робіт за різними джерелами в Україні за 2015–2019 рр., млн. грн
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Низька інноваційна активність вітчизняних аграрних підприємств
зумовлена низкою причин, серед яких: недостатній рівень фінансування науки,
висока вартість фінансових ресурсів у поєднанні з підвищеним ризиком
здійснення інноваційної діяльності, безсистемність та неструктурованість
державної підтримки інноваційного розвитку в цілому і сільськогосподарських
товаровиробників зокрема.
Аналіз методологічного апарату оцінки інноваційно-інвестиційного
потенціалу
аграрного
сектору
економіки
дозволяє
констатувати
обґрунтованість та доцільність використання (в якості основного) критерію
очікуваних результатів впровадження інновацій. Останні конкретизуються
через процеси створення конкурентних переваг суб’єктів аграрного сектору
економіки, в тому числі продуктових, що позитивно відбивається на
економічній ефективності основної діяльності.
Ключовим індикатором розвитку інноваційно-інвестиційного потенціалу
аграрного підприємства нами названо інвестиційну привабливість. Питання
щодо співвідношення категорій «інвестиційна привабливість» та «інноваційноінвестиційний потенціал» в сучасних дослідженнях носить дискусійний
характер. Слід акцентувати увагу на тому, що інноваційно-інвестиційний
потенціал суб’єктів аграрного сектору економіки опосередковується через
призму очікуваних ефектів і зазнає суттєвого впливу таких факторів, як
економічна безпека та ступінь ризикованості. Фактично, проблемні питання
визначення розміру інноваційно-інвестиційного потенціалу підприємства
лежать в площині ідентифікації пріоритетних критеріїв оцінки ефективності
впровадження інновацій.
В рамках авторської методики визначення пріоритетності критеріїв
оцінки ефективності впровадження інновацій запропоновано враховувати їх
спрямованість на зміни в трьох сферах: виробнича, збутова, управлінська.
Результати інноваційної діяльності в розрізі виробництва можуть бути оцінені з
використанням абсолютних показників (обсяг виробництва) та відносних
показників ефективності (трудомісткість, фондомісткість, фондовіддача).
Інновації в збутовій сфері націлені на досягнення мети збільшення сукупного
доходу в результаті оптимізації цінової, маркетингової політики (зокрема
освоєння нових товарних та ринкових ніш); підвищення рівня ритмічності
збуту шляхом максимально можливої нейтралізації дії сезонних факторів; зміни
позиції підприємства в структурі логістичних ланцюгів постачань. Сфера
менеджменту (управління) є ядром системи, імпульсом і провідником
інноваційної політики мікрорівня в компонентах як виробничої та збутової
діяльності, так і у власне управлінській підсистемі.
Комплексна оцінка ефективності інновацій як результату інноваційної
активності доповнюється застосуванням критеріїв потреби в інвестиційних
ресурсах та масштабу очікуваних соціально-економічних ефектів. Достовірне
визначення інноваційно-інвестиційного потенціалу підприємств аграрного
сектору економіки, під яким розуміється сукупність можливостей ефективного
здійснення заходів прискорення та стабілізації темпів економічного розвитку, є
дієвим інструментом стратегічного планування.
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У третьому розділі «Детермінанти інституційних передумов
інноваційного розвитку аграрного сектору економіки України»
представлена уточнена структура інституційного середовища; розроблена
структура інноваційної екосистеми; визначено вплив державних інститутів на
рівень інноваційного розвитку аграрного сектору економіки.
Диференціацію рівнів інноваційного розвитку різних країн традиційно
пов’язують з різним рівнем розвитку інститутів та інституцій. В цілому
першоджерелом
даної
тенденції
варто
вважати
неспроможність
саморегулювання ринку як основного механізму ринкової економіки та потребу
в підтримці з боку екзогенних інститутів, представлених насамперед державою.
На основі аналізу існуючих підходів до визначення складових
інституційного середовища та інституційної структури було визначено, що
перше поняття об’єднує формальні та неформальні інститути, які дозволяють
знизити рівень невизначеності середовища та спрогнозувати можливу
поведінку контрагентів в ході реалізації економічної діяльності. Окрема роль
належить державі як надскладному багаторівневому інституту, який
відрізняється від всіх інших закріпленням повноважень його функціонування та
наявністю механізмів примусу до дотримання формальних інститутів. За
природою виникнення та закріплення інститути розподіляються на економічні,
політичні, соціальні, правові, культурні тощо.
Отримані результати свідчать, що сталий та інклюзивний розвиток
неможливі без інноваційного розвитку та відповідних інституційних
трансформацій.
З
іншого
боку,
відсутність
соціально-екологічної
відповідальності інноваційного розвитку становить загрозу для суспільства, що
обумовлює його комплексний характер і необхідність конвергенції теорії
інноваційного, сталого, економічного та інклюзивного розвитку.
Необхідність розподілу інституцій та інститутів обумовлена природою
перших як окремих організацій та установ, які функціонують цілеспрямовано
та відрізняються формалізованими правилами дії на відміну від інститутів,
левова частка яких є неформальними, але ефективно функціонуючими в
суспільстві. Саме існування інституції дозволяє реалізувати відповідний вектор
розвитку суспільства в цілому – визначити траєкторію його руху. Особливим
елементом поєднання функціонування інститутів, інституцій та суспільства є
механізми, які відображають зв’язки між різними структурними елементами
інституційного середовища, виникнення та закріплення яких обумовлює появу
нових властивостей системи як цілого, що традиційно вважається проявом
емерджентності. Розглянуті елементи в більшій мірі відображають структурну
компоненту середовища, яка характеризується достатнім рівнем об’єктивності,
забезпечуючи його цілісність і здатність до функціонування. Крім них до
інституційного середовища доцільно включати еліти як суб’єктну складову, яка
переважно ґрунтується на ситуативно-конкурентній основі, визначаючи
бажаний напрямок або вектор розвитку суспільства на основі володіння
значною часткою власності на ресурси. Останньою складовою інституційного
середовища визначена параметрична, яка об’єднує значення індикаторів
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функціонування соціально-економічної системи держави, за якими
здійснюється класифікація розвитку зазначених систем.
Подальше розповсюдження рис мереживної економіки обумовило
виникнення поняття «інноваційна екосистема». Це поняття в економічну сферу
запозичено з природничих наук через подібність процесів розвитку різних
систем завдяки взаємодії їх частин в ході адаптації до поточних умов.
Досліджуючи передумови формування інноваційної екосистеми було
виділено чотири основні підходи до її створення (навколо фокусної фірми,
навколо фокусної пропозиції, як середовища, що самостійно організовується та
зростає, як платформи), визначено їх переваги та недоліки й встановлено
доцільність застосування до аграрного сектору економіки України. В
порівнянні з ними було розглянуто сучасну парадигму становлення та
функціонування національних інноваційних систем. Перевагою останніх є
можливість забезпечувати бажаний вектор розвитку та пришвидшувати
визначення пріоритетів для концентрації діяльності суб’єктів в ході їх
колаборації на конкретних сферах і напрямах діяльності. Емерджентні
властивості екосистеми виникають саме в ході взаємодії між суб’єктами при
використанні ними відповідних інструментів в процесі обміну потоками,
представленими матеріальними та нематеріальними ресурсами, включаючи
самі права власності та безпосередньо об’єкти інтелектуальної власності.
Принципова структура інноваційної екосистеми, яка включає п’ять
базових блоків, представлена на рис. 4.
Інституційне середовище інноваційного розвитку аграрного сектору
економіки, яке ґрунтується на моделі інноваційної екосистеми характеризується
набором специфічних інституцій. Відповідно до розробленої концепції
інституційного середовища множина інститутів об’єднує множину нормативноправових актів, регламентів, стратегій, концепцій та програм, які визначають
діяльність суб’єктів. Механізми об’єднують такі поняття як конкуренція,
системи фінансування, управління науковою діяльністю, стартап-діяльність,
використання прав власності на землю, підприємницька активність, інноваційні
агрокластери тощо. Параметричні чинники відображають рівень розвитку
аграрного сектору України за ключовими індикаторами впровадження
інновацій. Еліти представлені крупними землевласниками, фермерами,
керівниками агропромислових підприємств, лідерами сільських громад та
громадських об’єднань, представниками об’єднань сільського зеленого
туризму. Найчисельнішою є група інституцій, яка об’єднує суб’єктів державної
влади, науково-освітнього контору, виробничо-промислового контору,
фінансової підтримки та інноваційної інфраструктури.
Для детермінації ступеню впливу державних інститутів на інноваційний
розвиток аграрного сектору економіки побудовано моделі взаємозв’язку між
ними (рис. 5) та обсягом виробленої сільськогосподарської продукції (у):
у = + 2,31х1 – 3,47х2 + 2,94х4
(1)
Як бачимо наявним є позитивний вплив властивий інституту підзвітності
та демократії, але більшого сприяння надає якість регулювання – ці обидва
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чинники відчутно покращилися після 2013 року, та ще не досягли найкращих
значень 2007 року.
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Органи влади та місцевого
підприємства (ТНК)
самоврядування
Виробничо-промисловий контур
Контур влади
Розвиток людського капіталу
Політики розвитку та підтримки освіти, науки та інновацій
Електронне середовище
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Об’єкти (потоки)
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Публічно-приватне партнерство
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Фінансове та матеріально-технічне
забезпечення інноваційного процесу

Об’єкти інтелектуальної власності
Права власності
Інноваційні продукти
Інвестиції (фінансові ресурси)

Рис. 4. Структура інноваційної екосистеми розвитку аграрного сектору
економіки
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-0,53
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Право голосу і підзвітність (х1)
Політична стабільність і відсутність насильства / тероризму (х2)
Ефективність роботи уряду (х3)
Якість регулювання (х4)
Верховенство права (х5)
Боротьба з корупцією (х6)

-2,03

Примітка: вихідні значення індикаторів визначено за всесвітніми показниками ефективності
державного управління (World-wide Governance Indicators (WGI)), розрахунок яких здійснюється
Всесвітнім банком за методикою Кауфмана Д. (Kaufmann D.), Крея А. (Kraay A.), Мастуриці М.
(Mastruzzi M.)

Рис. 5. Динаміка розвитку державних інститутів України
Цілком очевидно, що негативна динаміка найгіршого з обраних
індикаторів, а саме політичної стабільності і відсутності насильства, яка
спостерігається після 2013 р., від’ємно впливає на результуючу ознаку. Але
найгіршим результатом проведеного аналізу варто вважати відсутність
кореляції між рівнем ефективності роботи уряду, верховенством права і
боротьбою з корупцією з динамікою результативності функціонування
аграрного сектору економіки, що відображає відсутність узгодженості взаємодії
функціонування цих інститутів з галуззю сільськогосподарського виробництва.
У четвертому розділі «Формування та використання стратегічного
потенціалу інноваційного розвитку аграрного сектору економіки України»
представлено модель визначення рівня стратегічного потенціалу інноваційного
розвитку аграрного сектору економіки України; визначено ефективність
важелів інноваційного розвитку аграрного сектору економіки; розроблено
механізми управління стратегічним потенціалом інноваційного розвитку
аграрного сектору економіки України.
На основі узагальнення існуючих підходів до розуміння змісту стратегічного потенціалу було визначено найбільш розповсюджені підходи до детермінації його змісту: ресурсний, функціональний, результативний, змішаний,
цільовий. Стратегічна орієнтація передбачає його формування та використання
насамперед для забезпечення цілей розвитку аграрного сектору економіки з
урахуванням високого рівня турбулентності зовнішнього середовища та значної
активності конкурентів на міжнародних аграрних ринках з використання
прогресивних інноваційних технологій, фактичних і потенційних ресурсів,
існуючих конкурентних переваг, можливостей і резервів самих суб’єктів
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аграрного бізнесу, їх об’єднань на регіональному та національному рівнях у
взаємодії з науково-освітніми установами, органами влади та суб’єктами
інноваційної інфраструктури.
Неоднорідна структура стратегічного потенціалу інноваційного розвитку
аграрного сектору економіки об’єднує: фізичний капітал, людський капітал,
інтелектуальний капітал, соціальний капітал, інституційну, інфраструктурну,
науково-освітню і кадрову складові, для відображення яких було
проаналізовано множину чинників в динаміці (2005–2019 рр.). Для визначення
структури проаналізованих показників здійснено факторний аналіз методом
головних компонент, який дозволив виявити групи чинників, які тісно
корелюють один з одним та формують основний фактор із навантаженням
загальної дисперсії у 50,38%. 2-й фактор корелює лише з 1 показником,
пояснюючи 17,8% розкиду значень, а ряд інших чинників має тенденції
динаміки, які невластиві жодному з цих факторів (табл. 1, рис. 6).
Таблиця 1
Результати факторного аналізу оцінювання стратегічного потенціалу
інноваційного розвитку агарного сектору економіки України
Познач.
Var1
Var2
Var3
Var4
Var5
Var6
Var7
Var8
Var9
Var10
Var11
Var12
Var13
Var14

Показники
Кількість працівників, задіяних у виконанні НДР (с/г науки)
Витрати на виконання НДР за видами робіт за галузями
наук (с/г науки)
Частка витрат на виконання НДР до обсягу доданої
вартості с/г продукції
Питомі витрати на НДР на 1 задіяного працівника
Кількість опублікованих патентів
Відношення опублікованих патентів до заявок
Частка українських грантів у обсязі світових
Кількість осіб, яким було присуджено науковий ступінь
кандидата наук (с/г науки)
Фондоозброєність
Частка витрат на амортизацію
Частка працівників, задіяних у виконанні НДР (с/г науки)
Частка витрат на виконання НДР с/г наук до загального
обсягу
Кількість осіб, яким було присуджено науковий ступінь
доктора наук (с/г науки)
Питома вага капітальних інвестицій (тис. грн /1 Га с/г
угідь)

1й
2й
фактор фактор
-0,907 -0,026
0,882

0,125

-0,717

-0,257

0,965
-0,706
0,899
-0,894

-0,018
0,621
-0,173
0,239

-0,830

-0,373

0,181
0,596
0,122

0,909
-0,560
0,410

0,255

0,402

-0,411

-0,236

-0,454

-0,256

Формування та використання стратегічного потенціалу інноваційного
розвитку аграрного сектору економіки відбувається під впливом зовнішнього
середовища, турбулентність і невизначеність якого постійно зростає.
Моделювання впливу зовнішнього середовища на інноваційний розвиток
аграрного сектору економіки передбачає виокремлення чинників, важелів і
результуючих параметрів, представлених окремими множинами.
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1130,00 1086,48
930,00
766,00
730,00
530,00
279,44 251,97

Var3

Var1

Var7

Var8

Var11

Var12

-1,06 -1,71 -12,53 -25,13 -48,12-59,36
-60,15

Var5

37,26 26,32

Var13

Var2

Var9

Var4

Var14

-70,00

Var6

80,55

130,00

Var10

330,00

Рис. 6. Темпи зростання показників стратегічного потенціалу
інноваційного розвитку аграрного сектору економіки (2019 р. до 2005 р.)
Встановлення взаємозв’язків включає визначення характеру впливу
кожного чинника із виокремлених множин шляхом побудови когнітивної карти
взаємозв’язків і розрахунку значення результуючих параметрів на основі
сценарного моделювання внесення імпульсу в зазначені чинники. Результати
моделювання на прикладі результуючого чинника – частки підприємства, які
впроваджують агроінновації – надана у табл. 2.
В результаті аналізу було встановлено рівні дієвості важелів
інноваційного розвитку: «недіючі», «неефективні», «слабодіючі», «діючі»,
«ефективні», «високоефективні» та значення ступеню загрози або
сприятливості зовнішніх чинників.
Для ефективного використання сприятливих чинників зовнішнього
середовища для активізації процесів інноваційного розвитку в аграрному
секторі України з використанням обґрунтованої множини важелів макрорівня
регулювання необхідною є розробка механізмів, які дозволяють ефективно
впливати на етапи процесу інноваційного розвитку (фундаментальні, прикладні
та дослідно-конструкторські розробки, маркетингові дослідження, виробництво
та реалізація інноваційного продукту, створення прототипу, адаптованого і
комерціалізованого продукту, задоволення потреб споживачів, дифузії
інновацій, поширення знань і розвиток кадрів). Дія механізмів передбачає
використання інструментарію методологічного базису управління, який
об’єднує принципи, методи, функції та закони.
Особливістю механізму збалансування цілей інноваційного розвитку аграрного сектору економіки України є врахування інтересів суб’єктів контурів
інноваційної екосистеми (контур інноваційної інфраструктури, контур фінансової підтримки, науково-освітній контур, контур влади і виробничо-промисловий контур) на основі теорії узгодження інтересів зацікавлених сторін.
Принциповими складовими механізму активізації інноваційного розвитку
аграрного сектору економіки України на основі використання його
стратегічного потенціалу визначено: процесну, що об’єднує етапи інноваційної
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діяльності; суб’єктну, яка відображає зацікавленість і вплив окремих учасників;
об’єктну, яка об’єднує ідеї, технології, проекти, мережі, організації (стартапи),
майнові права, об’єкти інтелектуальної власності, знання та компетенції.

Попит на світових ринках на
класичну аграрну продукцію
Попит на світових ринках на нішову продукцію і органічну
продукцію
Рівень конкуренції на світових
аграрних ринках
Міжнародна технічна допомога
Лібералізація правил
міжнародної торгівлі
Екологічна ситуація
Тарифні і нетарифні обмеження
в країнах-партнерах
Несформованість ринку інноваційної продукції в Україні
Відсутність інформаційно-консультативної підтримки виробників в ході реалізації інновації
Ємність внутрішнього ринку
Високопродуктивний
ресурсний потенціал
Відсутність ефективного ринку
землі

Активність суб’єктів виробничопромислового контору

Діяльність суб’єктів контуру
інноваційної інфраструктури

Діяльність суб’єктів науково-освітнього
контору

Державно-приватне партнерство

Амортизаційна політика

Обсяг фінансування наукової діяльності
в аграрному секторі

Державна фінансова підтримка аграрної
економіки

Чинники

Пільгове кредитування

Важелі

Кількість ЗВО аграрного спрямування в
Україні
Функціональні зв’язки між виробниками сільськогосподарської продукції,
логістичними та науково-освітніми
центрами

Таблиця 2
Результати сценарного моделювання впливу чинників на результуючу
ознаку із визначенням ефективності важелів інноваційного розвитку
аграрного сектору економіки

2185

1930

2086 2883 3095 2177 2220 2529 2903 1995

2026

1771

1927 2724 2936 2018 2061 2370 2744 1836

1519

1264

1420 2217 2429 1511 1086 1395 1769

2474

2219

1995 1995 1995 1995 2509 1995 1995 2284

1356

1101

1257 2054 1995 1348 1391 1700 2074 1166

1295

1040

1196 1993 2205 1287 1330 1639 2013 1105

757

502

658

102

-153

-385

861

1455 1667

749

792

1101 1475

567

3

800

1012

94

137

446

820

-88

-640

-484

313

525

-393 -350

-41

333

-575

1776

1521

1677 2474 2686 1768 1811 2120 2494 1586

2046

1791

1947 2744 2956 2038 2081 2390 2764 1856

394

139

295

1092 1304

386

429

738

1112

204

Дія механізму передбачає узгодженість взаємодії суб’єктів в ході їх участі
в інноваційному процесі, використовуючи важелі і методи методологічного
базису, ґрунтуючись на принципах і законах в рамках реалізації функцій,
шляхом використання складових стратегічного потенціалу інноваційного
розвитку.
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Третім механізмом визнано мотиваційний механізм інноваційного
розвитку, який забезпечує узгодження розробки, впровадження, виробництва та
споживання продуктів агроінновацій, що в поєднанні з першими двома
забезпечує досягнення цілей відповідно узгодженої стратегії в рамках
доступних ресурсів за умови ефективного використання стратегічного
потенціалу.
У п’ятому розділі «Механізми забезпечення реалізації стратегічного
потенціалу інноваційного розвитку аграрного сектору економіки України»
визначено шляхи оптимізації фінансового забезпечення інноваційного розвитку
аграрного сектору економіки України; підвищено рівень обґрунтованості
вибору проектів провадження агроінновацій.
Стійкий зв’язок між стадіями економічного зростання, накопиченням
знань і інвестицій та науково-технологічними проривами, який розглядається в
чисельних теоріях інновацій дозволяє не лише спрогнозувати циклічність
інноваційного розвитку, але й довести прямий зв’язок між рівнем фінансового
забезпечення науково-освітньої діяльності та інноваційними здобутками
окремих галузей і національних економік.
Фінансове забезпечення інноваційного розвитку здійснюється через
множину інституцій. Насамперед це фінансування академічної сфери, яка
представлена установами Національної академії аграрних наук (НААН), на яку
припало 250,91 млн грн у 2019 році, що становить 5,0% загального
фінансування. Це значно менше за попередній рік, коли обсяг фінансування
становив 1180,17 млн грн або 13,2% (2015 рік: 674,58 млн грн – 12,75%).
Аналіз динаміки фінансування у сфері сільськогосподарських наук за
ключовими напрямами досліджень представлено на рис. 7.
1000000
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600000
400000

200000
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Фундаментальні дослідження
Прикладні дослідження
Науково-технічні (експериментальні)
розробки

Рис. 7. Динаміка фінансування у сфері сільськогосподарських наук за
напрямами наукових досліджень
Спостерігається стала динаміка до зростання обсягів фінансування, але
відчувається пріоритет фундаментальних досліджень, питома частка яких
становить близько 60%, на 2-му місці знаходяться прикладні дослідження,
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значення яких збільшилося з 20% до майже 30% у структурі. Недоліком є
скорочення частки науково-технічних та експериментальних розробок, адже
саме вони безпосередньо використовуються виробниками в якості бази для
інновацій.
В табл. 3 надано трендові моделі за розглянутими значеннями, що
дозволяє прогнозувати подальше зростання обсягів фінансування з акцентом на
фундаментальних дослідження.
Таблиця 3
Трендові моделі залежностей обсягів фінансування за напрямами
дослідження (с/г науки)
Напрям дослідження
Фундаментальні дослідження
Прикладні дослідження
Науково-технічні
(експериментальні) розробки

Тип залежності
y = 52,471x4 - 933,46x3 + 603,37x2 +
80779x + 172687
y = 43,437x4 - 936,75x3 + 4538,4x2 +
27035x + 53029
y = 33,998x4 - 905,63x3 + 7497,6x2 14997x + 94901

Коефіцієнт
детермінації
R² = 0,946
R² = 0,9263
R² = 0,859

Динаміка створених науково-технічних продуктів агарного сектору
економіки, нажаль, є негативною. Кількість створених нових сортів рослин і
пород тварин становить у 2019 р. – 89, а у 2018 р. – 207, 2017 р. – 155, 2016 р. –
222, 2015 р. – 334, 2014 р. – 212. В цілому спостерігається тенденція до спаду,
що свідчить про зниження ефективності інноваційної діяльності. Результатом
функціонування НААН варто визнати динаміку отриманих охоронних
документів, яка становить: 469 од. – 2014 р., 502 – 2015 р., 339 – 2016 р., 476 –
2017 р., 591 – 2018 р.
Аналіз кореляції між обсягами фінансування наукових досліджень
аграрного сектору економіки з обсягами створення доданої вартості, вартістю
сільськогосподарської продукції не виявив статистично значущих залежностей,
що свідчить про відсутність тісного зв’язку між досліджуваними ознаками.
Натомість кореляція має місце між обсягом витрат закладів вищої світи на
впровадження наукової діяльності (х1) та валовою доданою вартістю в
сільському господарстві (y) при рівні детермінації 0,909 та кореляції 0,953:
у = 11537,65 + 47,01х1
(2)
Високий рівень кореляції та позитивне значення коефіцієнту при
незалежній змінній свідчить про наявність прямого сильного зв’язку між
зазначеними ознаками на противагу його відсутності з обсягами фінансування
академічної науки, що доводить необхідність збільшення асигнувань саме в цей
сектор.
В результаті проведеного аналізу доведено, що існуюча структура
фінансування інноваційної діяльності в аграрному секторі не відповідає
вимогам розвитку та вимагає переорієнтації з академічного та галузевого
сектору на освітянський, перевагами якого є поєднання спроможностей
об’єднувати інтереси більшої кількості стейкхолдерів, самостійно формувати
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кадровий потенціал, поширюючи таким чином американську модель
інноваційного розвитку.
Для підвищення ефективності інноваційного розвитку розроблено
методичний підхід до обґрунтування пулу інноваційних проектів, який формується із множини селекційно-генетичних, виробничих і техніко-технологічних,
організаційно-економічних,
соціально-екологічних
і
маркетингових
агноінновацій, що ґрунтується на аналізі кількісних і якісних параметрів
можливих вигід і втрат як окремих проектів, так і їх портфелів. Алгоритм
реалізації розробленого методичного забезпечення представлений на рис. 8.
Формування пулу агроінноваційних проектів
Оцінювання кількісних параметрів
ефектів від
впровадження
проектів
агроінновацій

Оцінювання
якісних
параметрів
ефектів від
впровадження
проектів
агроінновацій

Кількісне
оцінювання
ризиків від
впровадження
проектів
агроінновацій

Якісне оцінювання ризиків від
впровадження проектів
агроінновацій. Розрахунок
інтегрального значення з
використанням методу нечітких
множин

Попередній відбір агроінноваційних проектів за масивами даних
Формування портфелів агроінноваційних проектів
Оцінювання портфелів за сумарними значеннями кількісних параметрів. Визначення
узагальненого значення за якісними параметрами з використанням методу нечітких
множин
Вибір найкращого портфелю агроінноваційних проектів та його імплементація

Рис. 8. Алгоритм обґрунтування портфелю агроінноваційних проектів
Множина кількісних параметрів для окремих проектів включає: обсяг
інвестицій, необхідних для реалізації агроінновації, розмір економічного,
соціального, науково-технічного і екологічного ефекту, які розраховуються за
відповідними показниками. Якісні параметри стосуються рангового оцінювання
ступеня досягнення окремими проектами стратегічних цілей розвитку
аграрного підприємства або галузі, рівня накопичення інноваційного
потенціалу, підвищення взаємодії з суб’єктами інноваційної інфраструктури,
накопичення кадрового потенціалу та інтелектуального капіталу. Другим
аспектом порівняння проектів і портфелів є врахування ризиків. Для цього
запропоновано використовувати оцінювання за кількісними методами
(статистичний, аналітичний, метод доцільності витрат, нормативний метод) і
якісними (аналіз наслідків, аналіз імовірності збитків, експертний метод). В
результаті оцінювання формуються масиви даних для кожного окремого
проекту, які включають значення кількісних показників ефектів від
провадження агроінновацій, рангові значення за якісними параметрами
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досягнення вигід, кількісні значення ризиків та інтегральне значення за якісною
оцінкою ризиків, визначене з використанням методу нечітких множин.
Реалізація розробленого алгоритму дозволяє забезпечити отримання
синергетичного ефекту від взаємодії агроінноваційних проектів в процесі
забезпечення інноваційного розвитку аграрного сектору економіки України.
ВИСНОВКИ
У дисертації здійснено теоретичне узагальнення і запропоновано нове
вирішення наукової проблеми формування та імплементації концепції
управління стратегічними змінами на підприємстві, що дозволило зробити такі
основні висновки:
1.
На основі проведеного огляду сучасних підходів до розуміння
природи та ролі інновацій в економічній науці визначено, що кількість
публікацій цієї предметної сфери дослідження продовжує зростати,
підтверджуючі актуальність і важливість наукового пошуку. В результаті
проведеного семантичного аналізу найрозповсюдженіших визначень інновації
були отримані зв’язки між поняттями та їх вага в загальній структурі, що
дозволило визначити його розкриття такими поняттями як: процес,
виробничий, засоби, нововведення та управління. На основі узагальнення
змісту 29 базових теорій інновацій встановлено, що найбільш розповсюджені
споріднені поняття включають: фактор науково-технічного прогресу як
джерело зростання та розвитку економіки, проблему циклічності розвитку
економіки, роль знань в інноваційному розвитку та характер дифузії інновацій,
що дозволило обґрунтувати базові засади авторської концепції управління
інноваційним розвитком. В результаті здійсненого семантичного аналізу
дефініції «інновації», узагальнення еволюції становлення концепції
інноваційного розвитку та дослідження взаємозв’язків між ключовими
положеннями базових теорій інновацій було запропоновано авторське
визначення досліджуваного поняття. В ході розгляду особливостей
інноваційної діяльності в аграрному секторі було узагальнено ключові ознаки
агроінновацій, розширено та уточнено їх дефініцію.
2.
В ході аналізу природи інноваційного розвитку було встановлено
його тісний зв’язок з поняттями економічний розвиток, сталий розвиток та
інклюзивний розвиток, що обумовило необхідність морфологічного аналізу
дослідження природи та структури розвитку як загальнофілософської категорії
в рамках економічної науки, що дозволило визначити його дві основні складові,
представленні поняттями «процес» та «напрямок». Подальша декомпозиція цих
визначень дала можливість детермінувати його атрибути: підвищення рівня
складності, наявність причинно-наслідкових зв’язків між окремими явищами та
процесами, які обумовлюють характер набуття нової якості при утриманні
власної автентичності, наявність вектору, існування відповідного імпульсу,
який виступає тригером для виникнення змін, які становлять зміст і сутність
розвитку; розвиток може бути регресивним і прогресивним у формі
еволюційних та революційних змін, на основі яких представлено власне
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бачення розвитку. Запропоновано бачення економічного розвитку аграрного
сектору економіки: він передбачає впровадження технологічних змін у
поєднанні із інституційною підтримкою їх впровадження, насамперед шляхом
масштабного нарощення та розвитку інфраструктури, що сприятиме
досягненню цілей інклюзивного та сталого розвитку.
3.
Проведений морфологічний аналіз інноваційного розвитку дає
підстави розглядати його як безперервний процес трансформації системи між її
станами в процесі змін, що привносить принципово нові складові елементи в
систему і навіть створює нові системи в ході провадження інноваційної
діяльності на всіх рівнях економічної системи. На макроекономічному рівні
найточнішим значенням інноваційного розвитку варто вважати його
детермінацію в розрізі структурного вдосконалення національної економіки, що
відбивається в еволюції технологічних укладів, а на мікроекономічному рівні
інноваційний розвиток варто розглядати як процес безперервного
впровадження інновацій, який забезпечує оновлення продукції (з обов’язковою
комерціалізацією отриманих результатів) та функціонування підприємства в
цілому. В глобалізаційному розрізі інноваційний розвиток повинен відображати
відповідальні та осмислені зміни всієї системи відтворення, в основу якої
мають бути покладені інноваційні процеси в рамках концепції ноосфери. Для
визначення взаємовпливів і взаємозв’язків інноваційного, економічного,
сталого та інклюзивного розвитку було побудовано кола Ейлера-Вена, перетин
яких дозволив виявити ефективні та неефективні сфери взаємодії зазначених
типів розвитку та інституційних трансформації. Отримані результати свідчать,
що сталий та інклюзивний розвиток неможливі без інноваційного розвитку та
відповідних інституційних трансформацій, а інклюзивний розвиток повністю
входить у сферу сталого. З іншого боку, відсутність соціально-екологічної
відповідальності інноваційного розвитку становить загрозу для суспільства, що
обумовлює його комплексний характер і необхідність конвергенції теорій
інноваційного, сталого, економічного та інклюзивного розвитку.
4.
Основою забезпечення інноваційно-інвестиційного розвитку
аграрних підприємств є функціонування сфери науки та освіти національного
та регіонального рівнів. Комерціалізації інноваційного продукту, тобто
практичному використанню нових знань як фактору нарощування обсягів ВВП,
підвищення якості суспільного продукту, посилення позицій у національній
конкурентоспроможності передує стадія фундаментальних досліджень. Останні
не приносять економічного ефекту без налагодження тісних зв’язків між
науковою та агровиробничою сферами. Традиційно найбільша питома вага у
фінансуванні фундаментальної науки належить державі. При відповідності
загальносвітовим тенденціям щодо структури джерел фінансування витрат на
виконання наукових та науково-дослідних робіт в Україні можна констатувати
необхідність посилення ролі держави як у формуванні мотиваційних
механізмів, так і у безпосередній фінансовій участі в інноваційних проектах.
5.
Детерміновано фактори інноваційно-інвестиційного розвитку, які
можуть виконувати функції стимуляторів та дестимуляторів, залежно від
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актуального стану. Так, суттєвий вплив на інноваційно-інвестиційну сферу
мають: ступінь сприйняття інновацій, склад і функціональний стан інноваційної
інфраструктури, фінансова забезпеченість суб’єктів господарювання,
готовність до сприйняття та комерціалізації інноваційно-інвестиційного
продукту. На сьогодні дестимуляторами щодо інноваційної активності в
національному аграрному секторі виступають: недостатній рівень фінансування
науки, висока вартість фінансових ресурсів у поєднанні з підвищеним ризиком
здійснення інноваційної діяльності, безсистемність та неструктурованість
державної підтримки інноваційного розвитку.
6.
Авторський підхід до оцінки інноваційно-інвестиційного
потенціалу аграрних підприємств ґрунтується на виділенні ключового
критерію, яким названо очікуваний результат впровадження інновацій. Його
оцінку запропоновано проводити в розрізі трьох сфер – виробничої, збутової,
управлінської. Кожна сфера має свій набір індикаторів успішності протікання
процесів, конкретизованих абсолютними і відносними показниками. Ядром,
діяльним початком нарощування інноваційно-інвестиційного потенціалу
виступає система менеджменту, що забезпечує імпульс і організаційне
оформлення інноваційних процесів на агропідприємствах.
7.
Доведена необхідність інституційних трансформацій в ході
забезпечення здійснення інноваційного розвитку обумовила потребу в
удосконаленні розуміння структури інституційного середовища. Проведена
декомпозиція існуючих бачень інноваційного середовища та інноваційної
структури дала можливість узагальнити їх основні складові, до яких віднесено
формальні та неформальні інститути різної природи, державу, інститути
контролю, інституції, інституційну матрицю, культурні традиції та цінності.
Погоджуючись в цілому з виокремленими елементами, було доведено, що
інституційну структуру формують інститути, інституції та механізми, а
суб’єктний характер інституційного середовища створюють відповідні
національної еліти. Додатковою складовою інституційного середовища визнано
параметричні чинники, які об’єднують індикатори функціонування соціальноекономічної системи держави. Інституційна матриця надає окремій
інституційній структурі свої специфічні характеристики, обумовлені
культурно-історичними, географічними, соціально-економічними та суспільнополітичними чинниками, закріпленими загальноприйнятими цінностями,
нормами та паттернами, прийнятими не тільки суспільством в цілому, але і
його окремими верствами – елітами – зокрема.
8.
Віртуалізація, цифровізація та мережевізація глобальної економіки
визначили нові тренди в забезпеченні створення передумов інноваційного
розвитку, які відобразилися у становленні теорії інноваційної екосистеми, що
позиціонується на противагу класичному розумінню функціонування
національних інноваційних систем. Аналіз існуючих бачень даного поняття
дозволив виокремити основні підходи до її побудови, які передбачають
фокусування суб’єктів інноваційної інфраструктури навколо одного
підприємства, навколо ключової ідеї, як системи, що самостійно зростає і
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розвивається і як платформи. Шляхом співставлення ключових положень
функціонування інноваційної екосистеми та національних інноваційних систем
встановлено, що їх поєднання дозволяє нівелювати недоліки та активізувати
процес інноваційного розвитку на основі впровадження стратегії та
пріоритизації напрямів. В результаті було розроблено авторську архітектоніку
інноваційної екосистеми, яка об’єднує контури взаємодії суб’єктів інноваційної
діяльності крізь множину їх взаємозв’язків, множини об’єктів в умовах впливу
формальних та неформальних інститутів на засадах колаборації, коеволюції, коспеціалізації та ко-продуктивності (4К).
9.
Вирішальна роль функціонування державних інститутів в ході
забезпечення підтримки інноваційного розвитку аграрного сектору економіки
України обумовила потребу в детермінації характеру їх впливу, що було
здійснено з використанням інструментарію економіко-математичного
моделювання шляхом побудови множинної регресійної моделі, на основі якої
встановлено: найбільше позитивне сприяння здійснює якість регулювання
економічних процесів; на другому місці знаходяться процеси забезпечення
належного рівня демократії, підзвітності та виборності; сильний негативний
вплив здійснює відсутність політичної стабільності та військові дії; а
відсутність кореляції з діями уряду, політикою боротьби з корупцією та
забезпечення верховенства права свідчить про неузгодженість взаємодії
функціонування зазначених інститутів з галуззю сільськогосподарського
виробництва. Отримані результати вимагають підсилення уваги до вирішення
ключових проблем, що передбачає упорядкування власності на землю шляхом
завершення реалізації земельної реформи, вдосконалення регулювання
правових відносин у сфері праці, здійснення гармонізації законодавства у сфері
інноваційного розвитку, вдосконалення регулювання ціноутворення на
сільськогосподарську продукцію тощо.
10. З метою визначення рівня стратегічного потенціалу інноваційного
розвитку аграрного сектору економіки було узагальнено ключові підходи до
його розуміння, що дозволило обґрунтувати його структуру яка включає
фізичний капітал, людський капітал, інтелектуальний капітал, соціальний
капітал, інституційну, інфраструктурну, науково-освітню і кадрову складові.
Відповідно зазначеним складовим було проаналізовано кількісні індикатори,
які їх віддзеркалюють. Проведений факторний аналіз визначив домінування
головної компоненти, на яку приходиться 50,38% потужності дисперсії, що
включає від’ємне значення кореляції з кількістю працівників, задіяних у
виконанні НДР в с/г науках, часткою витрат на виконання НДР в обсязі доданої
вартості с/г продукції, кількістю опублікованих патентів, часткою українських
патентів у обсязі світових, кількістю захищених кандидатів с/г наук і позитивне
значення кореляції з витратами на виконання НДР у сфері с/г наук, часткою
витрат на виконання НДР на 1 задіяного працівника і відношенням
опублікованих патентів до заявок. Отже, отриманий фактор об’єднує дві
протилежні течії: негативну динаміку показників з від’ємним значенням
кореляції і позитивну динаміку – зі всіма іншими. Загальну тенденцію варто
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визнати як негативну, що свідчить про скорочення стратегічного потенціалу
інноваційного розвитку аграрного сектору економіки України. Потужність 2-го
фактору має 17,8% дисперсії, яка пояснюється показником фондоозброєності з
позитивною кореляцією. Таким чином виробничо-промислова сфера
протиставляється науково-освітній сфері та сфері інноваційної інфраструктури
із значним превалювання останньої, що відбиває існування диспропорцій у
структурі використання складових стратегічного потенціалу інноваційного
розвитку аграрного сектору економіки України. Відсутність кореляції з усіма
іншими індикаторами двох отриманих латентних факторів відображає їх
несуттєвість відносно пояснення структури досліджуваної ознаки.
11. З метою відображення впливу чинників зовнішнього середовища на
досягнення цілей інноваційного розвитку аграрного сектору економіки України
та визначення дієвості важелів досягнення зазначених цілей було здійснено
моделювання на основі побудови когнітивних карт, де встановлено позитивні
та негативні зв’язки між чинниками, важелями і результуючими параметрами.
На основі побудованої когнітивної карти було реалізовано сценарне
моделювання, яке передбачає внесення імпульсу в розглянуті сприятливі та
несприятливі зовнішні чинники. В результаті аналізу було встановлено рівні
дієвості важелів інноваційного розвитку: «недіючі», «неефективні»,
«слабодіючі», «діючі», «ефективні», «високоефективні» та значення ступеню
загрози або сприятливості зовнішніх чинників. Найефективнішим варто
визнати важелі обсягу фінансування наукової діяльності в аграрному секторі та
діяльність суб’єктів контуру інноваційної інфраструктури. Це підтверджує
необхідність подальшої реалізації політики створення інноваційних
агрокластерів, особливо в розрізі залучення до них мікропідприємств і малих
суб’єктів господарювання аграрного сектору економіки, яким гостро не
вистачає інвестиційних ресурсів для інноваційного розвитку у порівнянні з
потужними інтеграційними об’єднаннями. Найбільш загрозливими виявилися
внутрішньонаціональні чинники несформованості ринку інноваційної продукції
та відсутність інформаційно-консультативної підтримки виробників у ході
реалізації інновацій, що підтверджує нагальність створення регіональних
інноваційних екосистем за активної підтримки державних інституцій.
12. Аналіз існуючих механізмів забезпечення реалізації інноваційного
розвитку аграрного сектору економіки України засвідчив відсутність
достатнього рівня узгодженості між суб’єктами всіх рівнів регулювання
відносно пріоритетності напрямів спільних дій, що обумовило потребу в
обґрунтуванні тріади механізмів реалізації стратегічного потенціалу
інноваційного розвитку аграрного сектору економіки, яка включає механізм
збалансування цілей інноваційного розвитку аграрного сектору економіки
України з врахування інтересів суб’єктів контурів інноваційної екосистеми,
механізм активізації інноваційного розвитку аграрного сектору економіки
України на основі використання його стратегічного потенціалу та
мотиваційний механізм інноваційного розвитку. Функціонування зазначених
механізмів ґрунтується на методологічному базисі, який об’єднує функції,
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методи, принципи і закони управління інноваційним розвитком, забезпечуючи
таким чином їх взаємозв’язок, взаємовплив, взаємообумовленість та
узгодженість.
13. На основі проведеного аналізу рівня фінансового забезпечення
інноваційного розвитку аграрного сектору економіки за сегментами
академічної науки та науково-освітньою сферою у порівнянні з отриманими
інноваційними результатами, визначено низький рівень ефективності
використання фінансових ресурсів, підтверджений невідповідністю динаміки
збільшення асигнувань та продуктивністю їх функціонування у поєднанні з
незбалансованістю фінансових джерел, представлених на мікрорівні переважно
власними ресурсами підприємства, а на макрорівні бюджетним фінансуванням
науково-дослідної діяльності та дослідно-конструкторських розробок. Серед
недоліків спостерігається подальше порушення структури фінансування
наукової діяльності за напрямами в бік збільшення частки фундаментальних
досліджень за рахунок науково-технічних розробок, що значно звужує
фактичний потенціал впровадження інновацій. Враховуючи зазначені тенденції
запропоновано механізми вдосконалення фінансування інноваційного розвитку
аграрного сектору економіки України на основі пріоритезації окремих сфер і
підвищення узгодженості обґрунтування фінансування державними та
приватними сторонами на основі теорії стейкхолдерів.
14. Розглядаючи
множину
типів
агроінноваційних
проектів,
імплементованих у діяльність суб’єктів аграрного сектору економіки України,
було встановлено, що їх найбільша кількість стосується нових методів
застосування добрив і засобів захисту рослин, способів вирощування нових
сортів рослин, а також розвитку кооперації та формування інтегрованих
структур в агропромисловому комплексі. Значно поступається за
інноваційними впровадженнями тваринництво, що знижує рівень його
конкурентоспроможності до неприйнятного, обумовлюючи таким чином сталі
тенденції стагнації даної сфери. Вузьким місцем агроінновацій щодо внесення
добрив є критично низький обсяг внесення органічних добрив у порівнянні з
мінеральними, що порушує екологічний баланс землекористування і шкодить
стану земельних ресурсів. Забезпечення сталого та інклюзивного розвитку
можливо лише шляхом збалансування набору агроінноваційних проектів
відповідно розробленому алгоритму обґрунтування портфелю із поетапним
оцінюванням окремих проектів і портфелю в цілому за якісними та кількісними
параметрами, використовуючи апарат методу нечітких множин.
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АНОТАЦІЯ
Тєшева Л. В. Стратегічний потенціал інноваційного розвитку
аграрного сектору економіки. – Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за
спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.
– Сумський національний аграрний університет, Суми, 2021.
Дисертація присвячена вирішенню наукової проблеми формування та
реалізації стратегічного потенціалу інноваційного розвитку аграрного сектору
економіки.
Узагальнено існуючі підходи до розуміння поняття інновація. Здійснено
семантичний аналіз досліджуваної категорії. Надано авторське розуміння
поняття інновація. Проаналізовано 29 теорій інновацій і виокремлено споріднені
поняття між ними. Встановлено, що найчастіше вони пов’язані питаннями
значення фактору науково-технічного розвитку або технологічного процесу в
зростанні економіки; циклічністю розвитку економіки; роллю знань в
інноваційному розвиткові; дифузії технологічної парадигми та інновацій. Було
запропоновано уточнені етапи еволюції теорії інновацій. Узагальнюючи ключові
ознаки агроінновацій було надано їх дефініцію. Побудована семантична мережа
поняття «розвиток». Надано уточнення значення поняття «розвиток».
Представлено вдосконалене розуміння економічного розвитку аграрного сектора
економіки. Здійснено морфологічний аналіз поняття «інноваційний розвиток».
Надано уточнене визначення інноваційного розвитку із визначенням
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особливостей його розуміння на мікрорівні, макрорівні та у глобальному
масштабі. Побудовано кола Ейлера-Вена пересічення понять інноваційного,
сталого, інклюзивного розвитку, економічного зростання та інституційних
трансформації.
Визначено фактори-детермінанти процесу інноваційно-інвестиційного
розвитку. Визначено джерела фінансування витрат на виконання наукових і
науково-дослідних робіт в Україні за 2015-2019 рр. Сформовано методологічний
апарат оцінки інноваційно-інвестиційного потенціалу аграрного сектору
економіки. Розглянуто співвідношення категорій «інвестиційна привабливість»
та «інноваційно-інвестиційний потенціал». Надано методичне забезпечення
комплексної оцінки ефективності інновацій.
Здійснено аналіз існуючих підходів до визначення складових
інституційного середовища та інституційної структури. Вдосконалено
інституційну структуру інноваційного розвитку. Доведено, що інститути,
інституції та механізми формують інституційну структуру, яка характеризується
достатнім рівнем об’єктивності і забезпечує цілісність інституційного
середовища. До інституційного середовища крім інституційної структури
включено еліти як суб’єктну складову і параметричні індикатори. Представлено
узагальнення існуючих підходів до розуміння природи інноваційної екосистеми
як сучасної парадигми управління інноваційним розвитком. Розглянуто
особливості національної інноваційної системи як класичної парадигми
управління інноваційним розвитком. Здійснено порівняння зазначених парадигм.
Представлено структуру інноваційної екосистеми розвитку аграрного сектору
економіки. Визначено особливості функціонування ключових інституцій в
забезпеченні інноваційного розвитку аграрного сектору економіки. Побудовано
залежність між рівнем розвитку окремих інститутів в Україні та ступенем
інноваційного розвитку аграрного сектору економіки. Удосконалено процес
взаємодії між державними інститутами та рівнем інноваційного розвитку
аграрного сектору економіки.
Узагальнено ключові підходи до розуміння змісту стратегічного
потенціалу. Розроблено процедуру оцінювання рівня стратегічного потенціалу
інноваційного розвитку аграрного сектору економіки. Доведена неоднорідна
структура стратегічного потенціалу інноваційного розвитку аграрного сектору
економіки, яка об’єднує: фізичний капітал, людський капітал, інтелектуальний
капітал, соціальний капітал, інституційну, інфраструктурну, науково-освітню і
кадрову складові, для відображення яких було проаналізовано множину
чинників в динаміці (2005–2019 рр.). Узагальнюючи отримані розрахункові
значення було здійснено факторний аналіз, на основі якого надано
характеристику рівню стратегічного потенціалу інноваційного розвитку
аграрного сектору економіки України. Здійснено моделювання впливу зовнішніх
чинників на важелі інноваційного розвитку і результуючі індикатори, в
результаті якого класифіковано важелі та визначено ступінь загрози або
сприятливості зовнішніх чинників. Розроблено тріаду механізмів реалізації
стратегічного потенціалу інноваційного розвитку аграрного сектору економіки
України, які включають механізм збалансування цілей інноваційного розвитку
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аграрного сектору економіки, механізм активізації інноваційного розвитку
аграрного сектору економіки на основі використання його стратегічного
потенціалу та мотиваційний механізм інноваційного розвитку.
Запропоновано методичне забезпечення визначення достатності та
ефективності фінансового забезпечення інноваційного розвитку аграрного
сектору економіки України. Розглянуто динаміку фінансування у сфері
сільськогосподарських
наук
за
напрямами
наукових
досліджень:
фундаментальні дослідження, науково-технічні розробки і прикладні
дослідження. Побудовані трендові моделі залежностей обсягів фінансування за
зазначеними напрямами. Здійснено прогноз подальшої динаміки фінансування
розглянутих напрямів. Визначено ступінь залежності валової доданої вартості в
сільському господарстві від показників асигнувань на науково-дослідні
дослідження та розробки. Встановлено наявність зв’язку лише між обсягом
витрат закладів вищої освіти та результуючої ознакою. Запропоновано
механізми вдосконалення розподілу фінансового забезпечення між сферами
генерації наукових продуктів. Представлено методичне забезпечення
обґрунтування портфелю агроінноваційних проектів, який ґрунтується на
аналізі кількісних і якісних параметрів можливих вигід і втрат як окремих
проектів, так і їх портфелів. Реалізація розробленого алгоритму дозволяє
забезпечити отримання синергетичного ефекту від взаємодії агроінноваційних
проектів в процесі забезпечення інноваційного розвитку аграрного сектору
економіки України.
Ключові слова: інновації, агроінновації, розвиток, сталий розвиток,
інклюзивний розвиток, економічний розвиток, економічне зростання,
інноваційний розвиток, аграрний сектор економіки, стратегічний потенціал,
інституційне середовище, інноваційна екосистема, механізм, портфель
проектів, науково-дослідна діяльність, методологічний базис.
ANNOTATION
Tesheva L. Strategic Potential of Innovative Development in the Agricultural
Sector of Economy. – Manuscript.
The thesis for the degree of doctor of economic sciences, specialty 08.00.03 –
economics and management of the national economy. – Sumy National Agrarian
University, Sumy, 2021.
The dissertation is devoted to the solution of a scientific problem of formation
and realization of strategic potential of innovative development in the agricultural
sector of economy.
The existing approaches considering the concept of innovation are generalized.
The semantic analysis of the studied category is carried out. The author's vision of the
concept of innovation is given. 29 theories of innovations are analyzed and related
concepts are singled out between them. It is established that most often they are
related to the importance of the factor of scientific and technological development or
technological process in economic growth; cyclical economic development; the role
of knowledge in innovative development; diffusion of technological paradigm and
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innovation. The specified stages of the innovations theory evolution were offered.
Summarizing the key features of agro-innovation, their definition was provided. The
semantic network of the concept “development” is constructed. Clarification of the
meaning of the concept “development” is given. The advanced vision of the
economic development in the agricultural sector is presented. The morphological
analysis of the concept “innovative development” is carried out. The specified
definition of innovative development with its peculiarities at micro level, macro level
and on a global scale is given. Euler-Vienna circles of the intersection of the concepts
of innovation, sustainable, inclusive development, economic growth and institutional
transformation are constructed.
Factors-determinants of the process of innovation and investment development
are determined. The sources for financing the costs of scientific and research work in
Ukraine during 2015-2019 are determined. The methodological apparatus for
assessing the innovation and investment potential of the agricultural sector of
economy is formed. The ratio of the categories “investment attractiveness” and
“innovation and investment potential” is considered. Methodological support for a
comprehensive effectiveness assessment of innovations is provided.
The analysis of existing approaches to determining the components of the
institutional environment and institutional structure is carried out. The institutional
structure of innovative development has been improved. It is proved that institutes,
institutions and mechanisms form the institutional structure, which is characterized
by a sufficient level of objectivity and ensures the integrity of the institutional
environment. In addition to the institutional structure, the institutional environment
includes elites as a subjective component and parametric indicators. The
generalization of the existing approaches to considering the nature of the innovation
ecosystem as a modern paradigm of innovation development management is
presented. The peculiarities of the national innovation system as a classical paradigm
of innovation development management are considered. The comparison of these
paradigms is made. The structure of the innovative ecosystem for the agricultural
sector development of the economy is presented. The functioning peculiarities of the
key institutions in ensuring the innovative development of the agricultural sector of
the economy are determined. The relationship in the development level of individual
institutions in Ukraine and the degree of innovative development of the agricultural
sector of the economy is constructed. The process of interaction between state
institutions and the level of innovative development of the agricultural sector has
been improved.
The key approaches to considering the strategic potential are summarized. The
procedure for assessing the strategic potential level of innovative development in the
agricultural sector has been developed. The heterogeneous structure of the strategic
potential of innovative development in the agricultural sector is proved, which
combines: assets, human capital, intellectual capital, social capital, institutional,
infrastructural, scientific-educational and personnel components, to reflect which
many factors were analyzed in the dynamics (2005–2019). Summarizing the obtained
calculated values, a factor analysis was performed, on the basis of which a
description of the strategic potential level of innovative development in the
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agricultural sector of Ukraine’s economy of was given. The influence of external
factors on the levers of innovative development and the resulting indicators are
modeled; furthermore, the levers are classified and the degree of threat or
favorableness of external factors is determined. The triad of mechanisms for
implementing the strategic potential of innovative development in the agricultural
sector of Ukraine has been developed, which includes a mechanism for balancing the
goals of innovative development in the agricultural sector, a mechanism for
intensifying innovative development in the agricultural sector based on its strategic
potential and a motivational mechanism for innovative development.
The methodical basis of the definition of sufficiency and efficiency of financial
maintenance for innovative development in the agricultural sector of Ukraine’s
economy is offered. The dynamics of funding in the field of agricultural sciences in
the areas of scientific research is considered: basic research, scientific and technical
developments and applied research. Trend models of dependences of volumes of
financing on the specified directions are constructed. The forecast of further
dynamics of financing the directions considered is made. The dependence level of
gross value added in agriculture on indicators of allocations for research and
development is determined. There is a link only between the amount of expenditure
of higher education institutions and the resulting feature. Mechanisms for improving
the distribution of financial support in the areas generating scientific products are
proposed. Methodical support of the agro-innovative projects portfolio is presented,
which is based on the analysis of quantitative and qualitative parameters of possible
benefits and losses of both individual projects and their portfolios. The
implementation of the developed algorithm allows obtaining a synergistic effect from
the interaction of agro-innovative projects in the process of ensuring the innovative
development in the agricultural sector of Ukraine.
Key words: innovations, agro-innovation, development, sustainable
development, inclusive development, economic development, economic growth,
innovative development, agricultural sector of the economy, strategic potential,
institutional environment, innovation ecosystem, mechanism, project portfolio,
research activities, methodological basis.
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