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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми. Актуальність і значущість формування теоретичних, 

методологічних і прикладних засад управління інноваційними проєктами 

аграрних підприємств зумовлена наявністю ряду суперечностей, зокрема, між: 

1) сучасними вимогами щодо розроблення економічних засад управління 

інноваційними проєктами й фактичним недостатнім рівнем їх теоретико-

методологічного обґрунтування; 2) потребами в компетентному управлінні й 

компетентних фахівцях і недостатньою сформованістю організаційно-

економічних умов для цього; 3) потребами в науковому обґрунтуванні й 

упровадженні концепції розвитку управління інноваційними проєктами й 

відсутністю такого наукового продукту; 4) потребами в обґрунтуванні й 

практичному застосуванні методології визначення готовності аграрних 

підприємств до управління інноваційними проєктами, оцінювання ефективності 

цього управління, розроблення бізнес-планів цих проєктів і наявністю 

здебільшого фрагментарних напрацювань із цих питань. 

Наукові основи управління проєктами в Україні, які стосуються переважно 

організаційно-технічних аспектів, закладено в працях С. Д. Бушуєва, 

Н. С. Бушуєвої, В. Д. Гогунського, І. В. Кононенка, К. В. Кошкіна, В. А. Рача. 

Економічні аспекти управління проєктами представлено в роботах таких учених, 

як: Л. П. Батенко, Р. З. Будинський, Н. В. Валінкевич, В. А. Верба, В. А. Вісящев, 

Н. В. Кортельова, А. В. Лєзіна, М. М. Марченко, Д. О. Саричев, Г. С. Скитьова. 

Проте майже відсутні праці, у яких об’єктом дослідження були б аграрні 

підприємства. Деякі економічні аспекти управління проєктами в аграрному 

секторі висвітлено в дослідженнях С. А. Володіна, М. С. Дорош, М. І. Кісіля, 

М. Ю. Коденської, М. М. Кропивка, Ю. О. Лупенка, О. Ф. Присяжнюк, 

М. Ф. Плотнікової, Н. П. Резнік, П. Т. Саблука, П. А. Стецюка, О. В. Ульянченка. 

Однак дотепер системно не розроблено економічних засад управління 

інноваційними проєктами аграрних підприємств; зокрема, дискусійними 

залишаються питання самої сутності управління такими проєктами, методів 

визначення його ефективності, класифікації інноваційних аграрних проєктів, не 

обґрунтовано концептуальних засад економічного управління ними. 

Актуальність і значущість вирішення окресленої наукової проблеми зумовили 

вибір теми дослідження, об’єкт, предмет, мету й завдання. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота 

відповідає визначеним пріоритетним напрямам розвитку науки й техніки на 

період до 2021 р. і середньостроковим пріоритетним напрямам інноваційної 

діяльності загальнодержавного рівня на 2017–2021 рр. Дослідження виконано 

відповідно до тематики науково-дослідних робіт Харківського національного 

аграрного університету ім. В. В. Докучаєва, зокрема воно є складовою частиною 

теми кафедри економіки підприємства «Формування конкурентоспроможного 

виробничого потенціалу сільського господарства в умовах реалізації стратегії 

сталого розвитку» (номер державної реєстрації 0111U009160), у межах якої 

розроблено економічні засади прогнозування інноваційно-інвестиційного 

розвитку аграрного виробництва та його ресурсного забезпечення на 
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регіональному рівні, а також проєктного управління інноваційним розвитком 

аграрних підприємств (2012–2015 рр.); теми кафедри прикладної економіки і 

міжнародних економічних відносин «Формування конкурентоспроможної 

діяльності сільськогосподарських товаровиробників в умовах міжнародної 

інтеграції» (номер державної реєстрації 0116U003886), у межах якої 

обґрунтовано економічні засади управління інноваційними проєктами аграрних 

підприємств (2016–2020 рр.). 

Мета й завдання дослідження. Метою дослідження є теоретико-

методологічне обґрунтування економічних засад і розроблення концептуальних 

підходів щодо управління інноваційними проєктами аграрних підприємств. 

Відповідно до поставленої мети визначено й вирішено сукупність основних 

завдань, спрямованих на її досягнення, а саме:  

 на основі бібліометричного аналізу сформувати термінологічне підґрунтя 

розвитку теорії управління інноваційними проєктами; 

 розробити цілісну сучасну економічну парадигму управління 

інноваційними проєктами аграрних підприємств; 

 здійснити концептуалізацію парадигмальних зрушень в управлінні 

інноваційними проєктами аграрних підприємств; 

 сформувати методологію економічного дослідження й концептуальний 

підхід до управління інноваційними проєктами аграрних підприємств; 

 розробити методологічні засади оцінювання готовності аграрних 

підприємств до впровадження інноваційних проєктів та управління ними; 

 обґрунтувати методологічні засади оцінювання ефективності управління 

інноваційними проєктами аграрних підприємств; 

 оцінити інноваційну активність аграрних підприємств і суб’єктів наукової 

діяльності на європейському та національному рівнях; 

 визначити стан, проблеми й особливості впровадження інноваційних 

проєктів в аграрних підприємствах регіонів України; 

 оцінити й проаналізувати готовність аграрних підприємств до 

впровадження інноваційних проєктів та управління ними, ідентифікувати 

чинники й резерви її поліпшення в перспективі; 

 обґрунтувати й запропонувати проєкт концепції розвитку управління 

інноваційними проєктами в аграрному секторі економіки; 

 уточнити сутність, структуру та розвинути науково-методичні засади 

розроблення й реалізації бізнес-плану інноваційного аграрного проєкту й 

оцінювання його економічної ефективності; 

 виявити чинники формування й поліпшення фінансового забезпечення 

реалізації інноваційних проєктів аграрних підприємств; 

 удосконалити концептуальні засади інституційного забезпечення 

управління інноваційними проєктами аграрних підприємств; 

 обґрунтувати пропозиції щодо вдосконалення системи підготовки та 

перепідготовки фахівців до управління проєктами в умовах цифровізації. 

Об’єктом дослідження є економічні процеси управління інноваційними 

проєктами в аграрних підприємствах. 
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Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методологічних, 

методичних і прикладних положень управління інноваційними проєктами 

аграрних підприємств. 

Методи дослідження. Методологічною основою дослідження є основні 

положення економічної теорії, теорій управління, загальнонаукові й спеціальні 

методи пізнання явищ і процесів у системі управління інноваційними проєктами 

аграрних підприємств. У дослідженні використано такі методи: аналіз, синтез, 
абстрагування, контент-аналіз (поглиблення змісту досліджуваних понять і 

формування тезаурусного каркасу, парадигми й концепції), бібліометричний, 
кластерний, графічний аналіз і методи візуалізації (дослідження публікаційної 

активності вчених), метод конструювання понять і категорій (критичний аналіз 

наявних і формулювання авторських дефініцій), абстрактно-логічний 

(теоретичні узагальнення та формулювання висновків), монографічний 

(поглиблене дослідження поставлених проблем й окремих підприємств), 

історико-ретроспективний (вивчення ґенези управління проєктами), економіко-
статистичний (збір, обробка даних щодо стану реалізації проєктів, нормування 

даних), розрахунково-конструктивний (розроблення бізнес-планів інноваційних 

проєктів й оцінювання їхньої ефективності), групування (аналітична обробка 

результатів, ідентифікація чинників і перспектив реалізації інноваційних 

проєктів), кореляційний і регресійний аналіз (оцінювання тісноти зв’язку й 

виявлення залежностей), економетричне моделювання (розробка лінійних і 

квадратичних економетричних моделей виявлених залежностей), математичне 
вирівнювання динамічних рядів (виявлення тенденцій змін і прогнозування 

розвитку аналізованих явищ), кластерний аналіз (кластеризація регіонів і 

підприємств за аналізованими показниками), опитування (збір інформації про 

досліджувані явища), експертні оцінки (оцінка бар’єрів на шляху комерціалізації 

завершених розробок), графічний і картографічний (наочне відображення 

результатів і побудова картограм). Для обробки, аналізу й візуалізації даних 

використано комп’ютерні програми VOSviewer, QGIS 3.10, Statistica 10. 

Інформаційною базою дослідження є нормативно-правові акти України, 

дані Державної служби статистики України, Міністерства аграрної політики та 

продовольства України й інших органів державної влади, Євростату, офіційна 

інформація міжнародних організацій, наукові публікації, проіндексовані в базах 

Web of Science Core Collection і Scopus, фахова інформація мережі Інтернет, 

статистична звітність аграрних підприємств, результати опитування, наукові 

публікації вітчизняних і зарубіжних учених, результати власних досліджень.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає в розробці 

теоретичних, методологічних, концептуальних і прикладних положень 

економічних засад управління інноваційними проєктами аграрних підприємств. 

До найбільш вагомих наукових результатів дослідження належать такі: 

уперше: 

 розроблено й обґрунтовано цілісну економічну парадигму управління 

інноваційними проєктами аграрних підприємств як одного з напрямів 

галузевої економічної науки, що органічно поєднує теоретичний та 

емпіричний рівні пізнання й включає такі складники: трактування термінів, 
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концепція, місія, мета, завдання, об’єкт, предмет, закони управління 

проєктами, спрямованість, теоретико-методологічна база; 

 обґрунтовано троїстий економічний зміст уведеного в науковий обіг поняття 

«економічне управління інноваційними проєктами аграрних підприємств» з 

позицій діяльнісного, процесного та функціонального підходів, що створює 

передумови для започаткування нового напряму досліджень, і запропоновано 

концептуальний підхід щодо економічного управління інноваційними 

проєктами аграрних підприємств, що визначає мету, суб’єкт, об’єкт, базові 

концептуальні положення, принципи, функції, методи, інструменти, складники, 

систему забезпечення, що дозволяє створити необхідні передумови для його 

ефективного практичного застосування в діяльності аграрних підприємств; 

 уведено в науковий обіг поняття «готовність аграрних підприємств до 

впровадження інноваційних проєктів та управління ними», визначено його 

сутність і структуру, з урахуванням якої розроблено й апробовано 

методологічні засади оцінювання вказаної готовності, що дало змогу 

ідентифікувати стан і галузеві особливості й розробити прогноз підвищення 

інтегрального показника готовності аграрних підприємств до впровадження 

інноваційних проєктів та управління ними; 

 розроблено й теоретично обґрунтовано проєкт Концепції розвитку управління 

інноваційними проєктами в аграрному секторі економіки України, метою якої 

є вдосконалення організаційно-економічних та інституційних умов для 

активізації інноваційної діяльності аграрних підприємств, підвищення їхньої 

готовності до впровадження інноваційних проєктів і міжнародних стандартів 

управліннями ними, створення належної інституційної бази для ефективної 

взаємодії різних інституцій під час розробки та впровадження інновацій, 

стимулювання залучення інвестицій в інноваційні проєкти, що сприятиме 

забезпеченню сталого розвитку аграрної галузі;  

удосконалено: 

 понятійно-термінологічний апарат дослідження, зокрема, запропоновано і/або 

уточнено тлумачення сутності таких понять, як: проєкт, інноваційний проєкт, 

управління проєктами, управління інноваційними проєктами, економічне 

управління, ефективність управління інноваційними проєктами, бізнес-план 

інноваційного аграрного проєкту, інституційне забезпечення управління 

інноваційними проєктами; 

 класифікацію інноваційних проєктів аграрних підприємств, зокрема, 

доповнено критерієм екологічності (екологічної безпеки), що дозволило 

виокремити такі класи й підгрупи проєктів: (1) неекологічні – екологічно 

небезпечні й екологічно прийнятні; (2) екологічні (екологічно безпечні) – 

екологічно нейтральні й екологічно спрямовані; а також за галузевою 

спрямованістю, за типом, що враховують як галузеву специфіку, так і сучасні 

досягнення науки й пріоритетні напрями інноваційної діяльності; 

 методологічні засади оцінювання цифрової трансформації аграрного сектора 

за рахунок упровадження в науковий обіг поняття «глобальний індекс 

цифрової трансформації та готовності країн до агробізнесу 4.0» і підходу до 

його визначення, апробація якого на прикладі України та країн ЄС дала змогу 
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виявити національні відмінності й об’єднати досліджувані країни в групи з 

різним рівнем готовності до цієї трансформації та агробізнесу 4.0; 

 методологію оцінювання ефективності управління інноваційними проєктами 

аграрних підприємств, що представлено як органічну єдність трьох 

компонентів (характеристики, логічна й часова структури) і яка ґрунтується на 

запропонованій структурно-логічній моделі цієї ефективності й передбачає 

комбіноване застосування методів розрахунку кількісних і якісних показників; 

 методичні засади розроблення й реалізації бізнес-плану інноваційного 

аграрного проєкту, зокрема на основі уточненої сутності й функцій, що, на 

відміну від відомих, передбачають розмежування річного плану розвитку 

підприємства та бізнес-плану проєкту, удосконалено структуру бізнес-плану 

як інструменту управління інноваційними проєктами, розроблено й 

апробовано захищений свідоцтвом про реєстрацію авторського права на твір 

«Бізнес-план інноваційного аграрного проєкту: формуляр і рекомендації 

щодо розроблення», який включає систему розрахунково-аналітичних 

таблиць для всіх розділів бізнес-плану й ураховує специфіку бізнес-

проєктування в аграрних підприємствах; 

 рекомендації щодо фінансового забезпечення реалізації інноваційних 

проєктів аграрних підприємств, що ґрунтуються на результатах моделювання 

чинників впливу на формування інвестиційного прибутку й удосконаленні 

амортизаційної політики; обґрунтуванні можливості й доцільності здійснення 

зеленого банкінгу та капіталізації сільгоспземель як потенційних джерел 

фінансування проєктів; запровадженні бюджетно-податкового стимулювання 

реалізації інноваційних проєктів залежно від ступеня їхньої інноваційності;  

дістали подальшого розвитку: 

 концептуалізація парадигмальних зрушень в управлінні інноваційними 

проєктами з урахуванням глобальних мегатрендів економічного розвитку 

(глобалізації, фінансіалізації, цифровізації, інтелектуалізації, соціалізації), яка 

ґрунтується на бібліометричному аналізі публікаційної активності в цій сфері 

досліджень за останні 50 років (1970–2019 рр.), що дало змогу побудувати 

екстраполяційні прогнози вказаної активності у світі на період до 2025 р., 

визначити їхній основний вплив на інноваційні проєкти як об’єкти управління 

та сформувати концептуальні положення необхідності упровадження 

управління інноваційними проєктами в аграрних підприємствах; 

 обґрунтування комплексу принципів методології економічного дослідження 

управління інноваційними проєктами аграрних підприємств, зокрема, крім 

загальнонаукових (детермінізму, відповідності, доповнюваності, системності, 

об’єктивності, доказовості, єдності теорії та практики), застосовано 

принципи міждисциплінарності й трансдисциплінарності; 

 аналітична характеристика стану, проблем і перспектив упровадження 

інноваційних проєктів в аграрних підприємствах регіонів України на основі 

ідентифікації, оцінювання, кластерного аналізу й побудови картограм 

регіональних особливостей упровадження цих проєктів, що дало змогу 

згрупувати регіони в чотири кластери з різним потенціалом інноваційного 
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розвитку агробізнесу 4.0; визначити основні напрями реалізації проєктів та 

ідентифікувати основні економічні параметри (строки реалізації, стан 

реалізації, кошторисну вартість, термін окупності, рівень рентабельності й 

соціальний ефект, галузеві особливості й масштаб ринку збуту продукції 

проєкту) найбільш важливих інвестиційно-інноваційних проєктів аграрних 

підприємств досліджуваних областей і кореляційні взаємозв’язки між ними;  

 методичні рекомендації з оцінювання проєктної зрілості обласних 

департаментів (управлінь) агропромислового розвитку, які доповнено 

авторським підходом щодо експертного експрес-оцінювання цієї зрілості на 

основі доступної в інтернеті публічної інформації, апробація якого дала 

змогу здійснити якісний і кількісний аналіз цієї зрілості й об’єднати дев’ять 

департаментів у групи з дуже низьким, низьким і високим рівнем зрілості;  

 методичні рекомендації щодо оцінювання економічної ефективності 

інноваційних аграрних проєктів, які, на відміну від наявних, ґрунтуються на 

системі статичних і динамічних показників, сформованих на підставі 

критичного аналізу відомих робіт й обґрунтованих методологічних принципів; 

 моделювання впливу чинників на формування готовності аграрних 

підприємств до впровадження інноваційних проєктів та управління ними, у 

результаті чого розроблено двофакторні лінійну й квадратичну 

економетричні моделі, що дозволило здійснити кількісну оцінку впливу 

інтенсифікації та спеціалізації на інтегральний показник указаної готовності; 

 концептуальні засади інституційного забезпечення управління 

інноваційними проєктами аграрних підприємств, в основу яких покладено 

необхідність поєднання формальних інститутів («правила гри»), професійних 

і міжпрофесійних інститутів та об’єднань і неформальних інститутів («у 

головах людей»), поєднання ринкового й державного регулювання через 

відповідні інститути й інституції для подолання виявлених та експертно 

оцінених п’яти груп бар’єрів (неналежне фінансування інноваційної 

діяльності; недосконалість управління цією діяльністю; недостатня 

компетентність суб’єктів указаної діяльності; недосконалість нормативно-

правової бази цієї діяльності; відсутність ефективної інноваційної 

інфраструктури), що заважають трансферу інновацій і впровадженню 

проєктів в аграрній сфері України;  

 пропозиції щодо вдосконалення системи професійної підготовки та 

перепідготовки фахівців-аграрників, передусім економічного профілю, до 

управління інноваційними проєктами аграрних підприємств, зокрема 

розроблено модель такої підготовки, запропоновано в програму підготовки 

включити бізнес-тренінг і здійснювати цю підготовку на засадах 

компетентнісного підходу. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

теоретичні й методологічні положення роботи доведено до рівня конкретних 

методичних розробок і практичних рекомендацій щодо управління 

інноваційними проєктами аграрних підприємств. Департамент продовольства 

Міністерства аграрної політики та продовольства України (МАПП) упровадив 
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пропозиції щодо стимулювання використання цифрових аграрних проєктів як 

одного зі стратегічних пріоритетів аграрної політики; включення до переліку 

техніки й обладнання для агропромислового комплексу, на купівлю якої 

держава надає дотації, технічних засобів, спрямованих на оцифрування 

агробізнесу; удосконалення амортизаційної політики у аспекті формування 

амортизаційного фонду як джерела фінансування проєктів; податкового 

стимулювання й фінансової підтримки реалізації інноваційних проєктів 

залежно від ступеня їхньої інноваційності. Актуальністю й практичною 

спрямованістю відзначається розроблений формуляр типового бізнес-плану 

інноваційного аграрного проєкту й рекомендації щодо його складання, який 

рекомендовано МАПП до використання аграрними підприємствами (довідка 

№ 37-32-15/19755 від 18.10.2019 р.).  

Рекомендації щодо перспективних напрямів вирішення ключових проблем 

реалізації інноваційних аграрних проєктів (інституційних, фінансових, 

кадрових) в аграрних підприємствах використано під час розробки та реалізації 

регіональних інноваційно-інвестиційних та інших програм і прогнозів розвитку 

галузей агропромислового виробництва Департаментом агропромислового 

розвитку Чернігівської обласної державної адміністрації (довідка № 04-11/2592 

від 16.10.2019 р.). Запропоновані напрями податкового стимулювання та 

бюджетної фінансової підтримки реалізації інноваційних проєктів аграрних 

підприємств прийнято до впровадження у діяльність управління 

агропромислового розвитку Борівської районної державної адміністрації під 

час розробки та реалізації програми економічного та соціального розвитку 

району (довідка № 285/02 від 21.08.2019 р.).  

Розроблені науково-методичні засади щодо результативного економічного 

управління інноваційними проєктами, розроблення й реалізації бізнес-плану 

аграрного проєкту, визначення його економічної ефективності прийнято до 

впровадження аграрними підприємствами різних організаційно-правових форм 

Харківської області: фермерські господарства – С(Ф)Г «Янтар» (довідка № 12 від 

3.04.2018 р.), С(Ф)Г «Перевесло» Борівського району (довідка № 7 від 

08.02.2019 р.); державні підприємства – ДП «ДГ «Елітне» ІР НААН» Харківського 

району (акт від 22.11.2019 р.), господарські товариства – СТОВ «Мрія» 

Куп’янського району (довідка № 24 від 10.06.2020 р.) і ПСП «Авангард» 

Бахмацького району Чернігівської області (довідка № 44 від 25.10.2018 р.).  

Основні наукові результати використовують у навчальному процесі під час 

викладання дисциплін «Управління проєктами», «Економічне управління 

підприємством», «Інтелектуальний бізнес», «Проєктний менеджмент в екології», 

«Економіка підприємства», «Економіка сільського господарства», «Економіка 

природокористування» та «Методологія наукових досліджень» у Харківському 

національному аграрному університеті ім. В. В. Докучаєва (довідка № 1152/01-24 

від 29.09.2017 р.). Новизну та конкурентоспроможність результатів науково-

методичних досліджень, зокрема «Бізнес-план інноваційного аграрного 

проєкту: формуляр і рекомендації щодо розроблення» захищено свідоцтвом про 

реєстрацію авторського права на твір (№ 62499 від 13.11.2015 р.), тобто 

доведено до рівня інноваційного продукту, придатного для комерціалізації.  
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Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійно виконаною 

кваліфікаційною завершеною науковою працею, у якій викладено положення, 

висновки й пропозиції, здобуті автором особисто. Вони полягають у розробці 

цілісної економічної парадигми, методології та концепції управління 

інноваційними проєктами аграрних підприємств і пріоритетних напрямів її 

імплементації, зокрема щодо фінансового, інституційного та кадрового 

забезпечення управління вказаними проєктами. Із наукових праць, 

опублікованих у співавторстві, у дисертації використано лише ті положення, 

що є результатом власних досліджень здобувача. Внесок автора в спільних 

працях зазначено в списку публікацій за темою дисертації. 

Апробація результатів дисертації. Ключові положення та результати 

роботи апробовано на 27 науково-практичних конференціях різних рівнів, а 

саме: «Інноваційно-інвестиційний розвиток рослинницької галузі – стан та 

перспективи» (Харків, 4–6.07.2012 р.); «Трансфер технологій та інновації: 

інноваційний розвиток та модернізація економіки України» (Київ, 20–

21.12.2012 р.); «Перспективи розвитку рослинницької галузі в сучасних 

економічних умовах» (Скадовськ, 6–8.08.2013 р.); «Теоретичні основи і 

практичні аспекти використання ресурсоощадних технологій для підвищення 

ефективності агропромислового виробництва і розвитку сільських територій» 

(Львів, 18–20.09.2013 р.); «Нові часи: нові Вавилови, нові Квасницькі» 

(Полтава, 22–23.08.2013 р.); «Екологічні та соціально-економічні аспекти 

розвитку економіки» (Миколаїв, 17–19.04.2014 р.); «Проблеми економіки, 

менеджменту та сільської кооперації» (Львів, 12–13.05.2015 р.); «Ефективність 

функціонування сільськогосподарських підприємств. Проблематика 2015 р.: 

інноваційний розвиток підприємств аграрної сфери економіки» (Львів, 25–

28.05.2015 р.); «Охорона ґрунтів та підвищення їх родючості» (Одеса, 16–

17.09.2015 р.); «Природне агровиробництво в Україні: проблеми становлення, 

перспективи розвитку» (Дніпропетровськ, 22–23.10.2015 р.); «Органічне 

виробництво і продовольча безпека» (Житомир, 12–13.05.2016 р.); «Інноваційне 

підприємництво: стан та перспективи розвитку» (Київ, 29–30.03.2017 р.); 

«Сучасні економічні, соціальні та екологічні детермінанти активізації розвитку 

країни та її регіонів» (Ужгород, 28–29.04.2017 р.); «Розвиток земельних 

відносин та організаційно-економічне, правове, технологічне забезпечення 

агропромислового комплексу України» (Вінниця, 24–25.05.2017 р.); 

«Трансформаційні зміни національної економіки в умовах євроінтеграції» 

(Дубляни, 30–31.05.2017 р.); «Управління проектами: проектний підхід в 

сучасному менеджменті» (Одеса, 12–13.10.2017 р.); «Проблеми обліково-

аналітичного забезпечення управління підприємницькою діяльністю» (Полтава, 

26.10.2017 р.); «Модернізація економіки в умовах зростання суспільної 

свідомості: туризм, людиномірність, партнерство, кооперація» (Полтава, 

14.12.2017 р.); «The CAP and national priorities within the EU budget after 2020» 

(Варшава – Лідзбарк Вармінський, 11–13.06.2018 р.); «Наукова спадщина 

Йозефа Алоїза Шумпетера і сучасність: погляд із минулого в майбутнє» 

(Чернівці, 3–4.10.2018 р.); «Socio-economic zoning – traditions, contemporary state 

and problems» (Пловдив, 19–21.10.2018 р.); «Сучасний стан та перспективи 
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розвитку економіки в умовах глобалізаційних процесів» (Вінниця, 18–

19.04.2019 р.); «Global Symposium on Soil Erosion» (Рим, 15–17.05.2019 р.); 

«Fiscal policy, globalization and economic growth: sustainable development 

challenges and perspectives» (Пловдив, 22.11.2019 р.); «Управління проєктами: 

проєктний підхід в сучасному менеджменті» (Одеса, 13–15.11.2020 р.); 

«Перспективи еко-інноваційного розвитку сільськогосподарського виробництва» 
(Полтава, 20.11.2020 р.); «Sustainable Innovation and Emerging Trends in Business 

and Management» (Афіни, 14.09.2020 р.), а також на наук. конф. проф.-викл. 

складу, аспірантів і здобувачів ХНАУ (Харків, 2013–2014 р., 2016 р., 2019 р.). 

Публікації. За результатами дослідження опубліковано 80 наукових праць 

загальним обсягом 139,0 друк. арк., з яких особисто авторці належить 

91,9 друк. арк., зокрема: 9 монографій і розділів монографій, з яких 

4 закордонні; 15 статей у виданнях, що включені до баз Scopus, Web of Science; 

22 статті в наукових фахових виданнях України й інших держав, внесених до 

міжнародних наукометричних баз; 27 праць апробаційного характеру, 7 робіт в 

інших виданнях, що додатково відображають результати дисертації.  

Структура й обсяг роботи. Дисертація складається з анотації, вступу, 

п’яти розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Повний обсяг 

дисертації становить 706 стор., з яких 448 стор. основного тексту. Робота містить 

93 таблиць, 90 рисунків, з яких 18 займають площу повної сторінки; 6 додатків 

на 117 стор. Список використаних джерел налічує 935 найменувань на 101 стор. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ 

 

У першому розділі «Теоретичні засади управління інноваційними 

проєктами аграрних підприємств» на основі бібліометричного аналізу 

сформовано термінологічне підґрунтя розвитку теорії управління 

інноваційними проєктами, розроблено сучасну парадигму управління 

інноваційними проєктами аграрних підприємств, здійснено концептуалізацію 

парадигмальних зрушень та обґрунтовано необхідність його впровадження. 

Визначено й узагальнено основні етапи й тренди ґенези теорії управління 

інноваційними проєктами у світі; сформовано тезаурусний каркас економічного 

управління інноваційними проєктами; виявлено динамічні, географічні (країни-

лідери), галузеві (між- і мультидисциплінарність) і фінансові (основні джерела 

фінансування) особливості досліджень з управління проєктами. У результаті 

бібліометричного аналізу (рис. 1) виділено та схарактеризовано 11 тематичних 

кластерів; визначено, що економічне управління інноваційними проєктами є 

одним із перспективних напрямів, який нині перебуває на стадії становлення. 

Розроблено й обґрунтовано цілісну економічну парадигму управління 

інноваційними проєктами аграрних підприємств (табл. 1–2). 

Здійснений бібліометричний аналіз публікаційної активності вчених за 

останні 50 років (1970–2019 рр.) дав змогу ідентифікувати зростаючу динаміку 

основних мегатрендів економічного розвитку й побудувати прогнози вказаної 

активності у світі до 2025 р. 
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І етап – визначення частоти згадувань основних термінів у різних пошукових системах 

Параметри пошуку: ключові терміни дослідження українською та англійською мовами 

Інструменти: Google, Meta.ua, Bing.com, Web of Science Core Collection 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ етап – визначення трендів і прогноз публікаційної активності 

Параметри пошуку й аналізу: ключові терміни дослідження англійською мовою 

Інструменти: Web of Science Core Collection, Scopus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Динаміка й прогноз кількості проіндексованих у Web of 

Science та Scopus публікацій, які містять у назві термін 

«project management» 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ТОП-10 країн за кількістю проіндексованих у Web of Science 

(а) та Scopus (б) публікацій, які містять у назві термін «project 

management», 1970–2020 рр. 

 

ІІІ етап – бібліометричний аналіз і графічна візуалізація 

Параметри пошуку й аналізу: ключові терміни дослідження англійською мовою 

Інструменти: Web of Science Core Collection, VOSviewer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Основні результати бібліометричного аналізу термінологічного 

підґрунтя розвитку теорії управління інноваційними проєктами 
Джерело: розроблено автором на основі аналізу даних баз Web of Science і Scopus. 

Часовий розподіл кількості проіндексованих у Web of Science публікацій, 

які містять у назві ключові терміни з економічного управління 

інноваційними проєктами 

Поняття 

Кількість публікацій  

усього за 

1970–

2020 рр. 

у тому числі: 

1970–2010 рр. 2011–2020 рр. 

од. % од. % 

Project 190515 100806 52,9 89709 47,1 

Innovation project 1676 452 27,0 1224 73,0 

Project management 12653 5750 45,4 6903 54,6 

Innovation project 

management 
226 73 32,3 153 67,7 

Economic management 5515 2519 45,7 2996 54,3 

Project financing 1102 532 48,3 570 51,7 

 

Часовий розподіл кількості проіндексованих у Scopus публікацій, які 

містять у назві, анотації, ключових словах базові терміни з економічного 

управління інноваційними проєктами 
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Таблиця 1  

Сутність і компоненти парадигми управління інноваційними проєктами 

аграрних підприємств 

Управління інноваційними проєктами аграрних підприємств – напрям галузевої 

економічної науки, що на теоретичному й емпіричному рівнях досліджує економічну сутність і 

взаємозв’язки явищ, розвиток, тенденції, закони та закономірності в процесах управління 

інноваційними проєктами з урахуванням особливостей аграрного сектора. В управлінні 

інноваційними проєктами аграрних підприємств відбувається органічне сполучення 

економічного й управлінського складників 

Трактування термінів: проєкт; інноваційний проєкт; управління проєктами; управління 

інноваційними проєктами; економічне управління 

Концепція: концептуальна ідея полягає в тому, що розроблення й реалізація інноваційних 

проєктів має сприяти сталому розвитку аграрних підприємств, розбудові високоефективного й 

конкурентоспроможного сільського господарства й забезпеченню його інноваційної 

спрямованості. Концепція включає теоретичний, методологічний і прикладний концепти, що 

взаємопов’язані між собою та віддзеркалюють цілісне бачення системи управління 

інноваційними проєктами аграрних підприємств, спрямованої на трансформацію поставлених 

цілей в умовах обмеженості в часі та ресурсах у результати визначеної якості, вартості й 

цінності для стейкголдерів 

Місія – науково-економічне 

забезпечення управління 

інноваційними проєктами 

аграрних підприємств для сталого 

розвитку сільського господарства 

Мета – теоретичне обґрунтування та методологічне 

супроводження економічних засад розроблення й 

реалізації інноваційних проєктів для високоефективного 

й конкурентоспроможного сільського господарства та 

його сталого розвитку на інноваційній основі 

Завдання: розроблення концептуальних засад економічного управління інноваційними 

проєктами; наукове обґрунтування економічного механізму управління інноваційними 

проєктами; ідентифікація тенденцій, закономірностей і законів управління інноваційними 

проєктами й особливостей їх дії в сільському господарстві як підґрунтя для ухвалення 

економічно обґрунтованих управлінських рішень; економічне оцінювання й аналіз 

ефективності управління інноваційними проєктами й обґрунтування чинників її підвищення; 

розроблення проєктного механізму трансферу інновацій в аграрне виробництво; оцінювання, 

аналіз й обґрунтування напрямів поліпшення готовності аграрних підприємств до 

впровадження інноваційних проєктів та управління ними; оцінювання інвестиційної 

привабливості інноваційних проєктів та організація проєктного фінансування 

Об’єкт – діяльність, спрямована на 

розроблення й реалізацію інноваційних 

проєктів в аграрних підприємствах за 

встановлених вимог стосовно якості й 

обмежень щодо часу та ресурсів 

Предмет – процеси, тенденції, закономірності 

та закони й економічний механізм управління 

інноваційними проєктами з урахуванням 

притаманних сільському господарству 

особливостей 

Закони управління проєктами: закон 

ініціації проєкта; закон «сили мрії» (закон 

планування); закон управління якістю 

проєкту; закон контролю параметрів 

процесів проєкту; закон постійного 

поліпшення процесів проєкту; закон 

завершення проєктів 

Спрямованість: управління інноваційними 

проєктами спрямоване на ефективне й 

результативне управління економічними 

ресурсами, компетентностями й цінністю 

інноваційних проєктів аграрних підприємств, 

підвищення ефективності впровадження цих 

проєктів 

Теоретико-методологічна база: а) теорії: управління соціально-економічними системами, 

інституційна, економічного управління, підприємництва, наукового управління, проактивного 

управління проєктами, рефлексивного управління, стратегічного й інноваційного управління; 

б) методологічні підходи: адаптивний, системний, функціональний, процесний, ситуаційний, 

інституційний, рефлексивний, синергетичний, компетентнісний, стратегічний, ціннісний, 

кібернетичний, діяльнісний, етимологічний, мультифункціональний і поведінковий 

Джерело: розроблено автором. 
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Таблиця 2 
Сутність і структура базових понять парадигми управління інноваційними 

проєктами аграрних підприємств 
Поняття Сутність явища Зміст явища Результат явища 

Проєкт 
 

одноразовий 
комплекс 

цілеспрямованих 
взаємопов’язаних 

заходів 

щодо створення чи зміни 
певної системи або окремих 
її параметрів у заздалегідь 

визначений термін  

із метою одержання 
нової цінності для 

задоволення потреб 
зацікавлених сторін 

Інноваційний 
проєкт 
 

одноразовий 
комплекс 

цілеспрямованих 
взаємопов’язаних 

унікальних 
заходів  

щодо створення чи зміни 
певної системи або окремих 
її параметрів у заздалегідь 

визначений термін  

із метою розробки та/або 
впровадження у 

виробництво 
інноваційного продукту 

й/або інноваційної 
продукції 

Управління 
проєктами 
 

діяльність, 
спрямована на 
розроблення й 

ефективну 
реалізацію 

проєкту  

шляхом прийняття й 
виконання управлінських 
рішень щодо команди й 

ресурсів проєкту з 
використанням сучасних 
методів, інструментів і 

компетентностей 

для досягнення 
визначених у проєкті 

результатів за складом, 
обсягом, часом, вартістю 
та якістю і задоволення 

інтересів учасників 
проєкту 

Управління 
інноваційними 
проєктами 
 

інтелектуальна 
діяльність, 

спрямована на 
розроблення й 

ефективну 
реалізацію 

інноваційного 
проєкту 

шляхом прийняття й 
виконання управлінських 
рішень щодо команди й 

ресурсів проєкту з 
використанням сучасних 
методів, інструментів і 

компетентностей  

для досягнення 
визначених у проєкті 

результатів за складом, 
обсягом, часом, вартістю 
та якістю і задоволення 

інтересів учасників 
інноваційного проєкту в 

умовах підвищеного 
ризику 

Економічне 
управління  
 

діяльність щодо 
розроблення й 

виконання планів 
розвитку 

керованого 
об’єкта  

шляхом прийняття й 
реалізації економічно 

обґрунтованих 
управлінських рішень із 

використанням 
економічного 

інструментарію з 
урахуванням дії 

економічних законів  

для досягнення 
стратегічних цілей із 

максимальною 
економічною 

ефективністю й 
зростання цінності 

(вартості) 

Джерело: розроблено автором. 
 

Узагальнюючи результати концептуалізації парадигмальних зрушень у 

системі управління інноваційними проєктами аграрних підприємств з 

урахуванням глобальних мегатрендів економічного розвитку (глобалізації, 

фінансіалізації, цифровізації, інтелектуалізації, соціалізації), визначено їхній 

основний вплив на вказані проєкти як об’єкти управління. Розроблено 

концептуальну модель управління інноваційними проєктами аграрних 

підприємств (на прикладі рослинництва), засадами побудови якої є: 

1) урахування глобальних мегатрендів економічного розвитку, зокрема 

спрямованість інноваційних рішень на агробізнес 4.0; 2) зміщення пріоритетів у 

напрямі економічного управління.  
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Вихідними концептуальними положеннями під час обґрунтування 

необхідності упровадження методології управління інноваційними проєктами в 

аграрних підприємствах визначено такі: 1) переосмислення (з урахуванням 

світового досвіду) місця й ролі управління проєктами в напрямі визнання його 

однією з найефективніших технологій управління не лише конкретних проєктів 

підприємств, а й у контексті задоволення інтересів усіх стейкголдерів проєктів; 

2) визнання того, що на рівні підприємства інноваційну діяльність, як і 

стратегію розвитку загалом, реалізують шляхом розроблення й запровадження 

конкретних інноваційних проєктів, методологія управління якими, як ніяка 

інша, є дієвим інструментом трансферу інновацій; 3) формування 

високоефективного й конкурентоспроможного агробізнесу пов’язане з 

компетентністю й інноваційною підприємливістю власника як менеджера і/або 

найманих менеджерів; 4) упровадження інноваційних проєктів є важливою 

об’єктивно необхідною умовою освоєння інноваційно-випереджувальної 

постіндустріальної моделі розвитку аграрного сектора; 5) визнання 

необхідності переходу до проєктного формату створення й трансферу цілісних 

інноваційних технологій для об’єднання в єдину систему науки з агробізнесом. 

У другому розділі «Методологія економічного дослідження управління 

інноваційними проєктами аграрних підприємств» обґрунтовано 

методологію економічного дослідження управління інноваційними проєктами 

аграрних підприємств і розроблено концептуальний підхід до цього управління; 

розвинуто методологічні засади визначення готовності аграрних підприємств 

до управління інноваційними проєктами й оцінювання його ефективності. 

Обґрунтовано характеристики, логічну та часову структури методології 

економічного дослідження управління інноваційними проєктами аграрних 

підприємств, розроблено логічно-смислову модель структури дослідження та 

інтерпретації його результатів. Визначено витоки формування й місце 

економічного управління інноваційними проєктами аграрних підприємств у 

системі управління та запропоновано його дефініцію з позицій 1) діяльнісного 

(інтегрувальний і координувальний вид управлінської діяльності, спрямований 

на вирішення економічних завдань щодо розроблення й ефективної реалізації 

інноваційного проєкту з використанням економічного інструментарію), 

2) процесного (складний, багатоаспектний, динамічний, обмежений у часі 

процес, що включає економічно обґрунтовані управлінські рішення щодо 

оптимізації співвідношення «інвестиції (і/або витрати) – результати») і 

3) функціонального (систему, що забезпечує економічний аналіз, економічне 

прогнозування, планування, мотивацію, організацію та контроль проєктної 

діяльності й підпорядкування цих функцій загальній меті економічного 

управління діяльністю підприємств) підходів для досягнення запланованих у 

проєкті ефектів із урахуванням часових і ресурсних обмежень і задоволення 

інтересів учасників цього проєкту в умовах підвищеного ризику. 

Уведено в науковий обіг поняття «глобальний індекс цифрової 

трансформації та готовності країн до агробізнесу 4.0» і запропоновано 

концептуальний підхід до методології його визначення відповідно до стану 

розвитку інноваційного, цифрового, мережевого, продовольчого та 
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агротехнологічного компонентів на основі інтегрального поєднання відомих у 

міжнародній практиці індексів й авторського доповнення. Його використання 

дозволяє визначити стан і стратегічні пріоритети поліпшення вказаної 

готовності, ідентифікувати тенденції її зміни й підвищити ефективність 

управління цифровізацією аграрного сектора для інноваційного розвитку. 

Головними перевагами запропонованого індексу є простота й низька 

трудомісткість розрахунку, наявність у відкритому доступі інформації для 

обчислення та комплексність і врахування галузевого аспекту. 

Під готовністю аграрних підприємств до впровадження інноваційних 

проєктів та управління ними запропоновано розуміти цілісну інтегральну 

характеристику, що складається із сукупності взаємопов’язаних компонентів 

(технологічний, інтелектуальний, ресурсний, фінансовий та управлінський), що 

відображає потенціал і зрілість підприємства та готовність (компетентність) 

його персоналу до ефективного управління інноваційним проєктом. 

Спираючись на структуру вказаної готовності, розроблено методологічні засади 

оцінювання готовності аграрних підприємств до впровадження інноваційних 

проєктів та управління ними, що включають характеристики (особливості 

оцінювання, принципи, умови, норми), логічну (суб’єкт, об’єкт, предмет, 

результат, форми організації, методи, засоби) й часову (взаємопов’язані фази, 

стадії та етапи) структури. Запропоновано систему показників для оцінювання 

вказаної готовності, алгоритм їх розрахунку, інформаційну базу та шкалу для 

вирізнення й інтерпретації рівнів готовності аграрних підприємств до 

впровадження інноваційних проєктів та управління ними. 

Ефективність управління інноваційними проєктами аграрних підприємств 

трактуємо як категорію, що відображає співвідношення ефекту (результату) з 

інвестиціями та/або витратами (і/або ресурсами) проєкту й успішності 

(результативності) менеджменту, оптимізація якого визначається досягненням 

запланованих результатів проєкту (ефекту) за мінімізації інвестицій та/або 

витрат (і/або ресурсів) на управління цим проєктом. У структурі цієї 

ефективності виокремлено три компоненти (ефективність проєктів; 

конкурентоспроможність проєктів і результативність управління), кожен із 

яких охоплює набір взаємопов’язаних критеріїв і показників, які визначають за 

допомогою кількісних і якісних (експертних) методів, що дає змогу виконати 

всебічну оцінку. Для оцінювання ефективності проєктів сформовано систему 

показників, що характеризують технологічну, економічну, соціальну й 

екологічну підсистеми; результативність управління запропоновано визначати з 

використанням методу експертних оцінок за критеріями якості управління та 

ступеня задоволення стейкголдерів проєкту, що сприяє всебічній оцінці. 

У третьому розділі «Стан і проблеми впровадження управління 

інноваційними проєктами в аграрних підприємствах» висвітлено результати 

аналізу: інноваційної активності аграрних підприємств і суб’єктів наукової 

діяльності та їх фінансового забезпечення у європейському й національному 

вимірі; стану й проблем упровадження інноваційних проєктів в аграрних 

підприємствах регіонів України; готовності аграрних підприємств до 

впровадження інноваційних проєктів та управління ними. 
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Апробація запропонованого методичного підходу дала змогу установити, 

що абсолютним лідером за глобальним індексом цифрової трансформації та 

готовності до агробізнесу 4.0 була Швеція (81,3 бала зі 100 можливих). Серед 

аналізованих країн Україна посіла останнє 29-те місце (49,7 бала), що загалом 

свідчить про дуже низький рівень цифрової трансформації та готовності до 

агробізнесу 4.0. Найгірші позиції Україна мала за індексами продовольчої 

безпеки, мережевої готовності й цифрової конкурентоспроможності, а відносно 

найкращі позиції характерні для індексу врожайності. Більшість географічних 

сусідів України потрапили до кластера аутсайдерів, яким притаманний дуже 

низький рівень цифрової трансформації та готовності до агробізнесу 4.0. 

Переважно це нові члени ЄС (Болгарія, Кіпр, Латвія, Мальта, Румунія, 

Словаччина, Хорватія) та Греція. Низький рівень цифрової трансформації й 

готовності до агробізнесу 4.0 характерний для Естонії, Іспанії, Італії, Литви, 

Польщі, Португалії, Словенії, Угорщини, Чехії; середній – для Австрії, Бельгії, 

Великобританії, Ірландії, Люксембурга, Німеччини, Франції; високий – для 

Данії, Нідерландів, Фінляндії, Швеції. Отже, Україна має істотні резерви для 

поліпшення цифрової трансформації й готовності до агробізнесу 4.0 шляхом 

нарощування технологічної, інноваційної, мережевої, цифрової та аграрної 

компонент. Це підтвердили результати аналізу основних показників 

інноваційної активності аграрних підприємств у рослинництві (на прикладі 

зерна пшениці озимої) та у тваринництві (на прикладі молока) України та ЄС. 

Виявлено тенденцію до збільшення кількості й питомої ваги інноваційно 

активних підприємств із 49 од. (0,7 %) у 2010 р. до 1214 од. (25,1 %) у 2020 р., 

причому в останні роки окремі передові підприємства збирали понад 10 т/га 

пшениці, що є результатом упровадження інновацій. Урожайність пшениці 

озимої в інноваційних підприємствах у 1,5–2,5 раза більша за середні 

показники, що є результатом вкладання коштів в інновації, оскільки виробничі 

витрати в цих підприємствах також більші за середні, які в динаміці в обох 

випадках підвищуються. Разом із цим, низькою залишається частка амортизації 

в структурі витрат (4,1–6,2 %) особливо порівняно із середніми показниками 

країн ЄС (14,9–16,3 %), причому якщо в ЄС ця частка збільшується, то в 

Україні скорочується. Компаративний аналіз середньої продуктивності й 

середніх витрат в Україні та ЄС свідчить про наявність істотних резервів 

підвищення інноваційності, що потребує вкладання коштів в інновації. 

Результати групування аграрних підприємств Харківської області за сумою 

коштів, витрачених на придбання нової сільгосптехніки у 2019 р. вказують на 

істотний рівень диференціації інноваційної активності суб’єктів агробізнесу на 

локальному рівні. Зокрема, 345 підприємств (63,2 %) не витрачали кошти на 

придбання нової сільгосптехніки; 92 підприємства (16,8 %) витратили до 

500 тис. грн; 29 підприємств (5,3 %) – від 500 тис. до 1 млн грн; 57 підприємств 

(10,5 %) – від 1 до 5 млн грн; 16 підприємств (2,9 %) – від 5 до 10 млн грн; 

7 підприємств (1,3 %) витратили понад 10 млн грн на придбання нової 

сільгосптехніки у 2019 р. 

Аналіз інноваційної активності аграрних підприємств і суб’єктів наукової 

діяльності та їх фінансового забезпечення у європейському й національному 
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вимірі свідчить про наявність великих можливостей щодо інноваційно-

випереджального розвитку аграрного сектора, реалізацію яких часто гальмують 

дефіцит фінансових ресурсів і недостатньо ефективна політика стосовно 

впровадження інновацій.  

У 2019 р. в Україні підприємства аграрного сектора реалізували 

474 проєкти, що на 125 од. (35,8 %) більше, ніж у 2016 р. На рівні регіонів 

середня кошторисна вартість проєкту коливалася від 3,6 млн грн (Закарпатська 

обл.) до 899,5 млн грн (Сумська обл.) за середнього значення цього показника в 

Україні на рівні 93,6 млн грн. Слід відзначити їхню високу концентрацію в 

центральних і західних областях, найменшу – у північно-східних регіонах 

(рис. 2). Загальна кошторисна вартість цих проєктів у 2019 р. становила 

44,3 млрд грн, що на 55,0 % більше, ніж у 2016 р.  

 
Рис. 2. Регіональні відмінності впровадження інвестиційно-інноваційних 

проєктів у підприємствах аграрного сектора України,  

у середньому за 2016–2019 рр., од. 
Джерело: розроблено автором за даними МАПП із використанням програми QGIS 3.10. 
 

Основним джерелом фінансування залишаються власні кошти, питома вага 

яких у 2019 р. становила 74,2 %, а у 2016 р. – 66,1 %. Попри переважне 

домінування власних джерел у більшості регіонів, були й такі, де значну 

питому вагу займали залучені кошти, зокрема у 2019 р. до них належали: 

Одеська (92,8 %), Херсонська (66,9 %), Київська (62,6 %), Волинська (62,4 %) 

та Харківська (60,8 %) області. Аналіз напрямів реалізації свідчить про те, що 

найбільше проєктів за 2016–2019 рр. упроваджено в скотарстві, другу позицію 

посідали проєкти, пов’язані з обробкою, зберіганням зернових і технічних 

культур, а на третьому місці – проєкти у свинарстві. Результати аналізу 
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проєктної діяльності аграрних холдингів України свідчать, що вони реалізують 

унікальні й досить ефективні інноваційні проєкти, які дозволять підвищити 

ефективність аграрного виробництва, посилити конкурентоспроможність 

виробленої продукції, а також розвивати елементи інфраструктури країни.  

В основному аграрні підприємства реалізували середньо- та 

короткострокові інвестиційно-інноваційні проєкти. Підприємства найбільше 

реалізували малі проєкти вартістю до 10 млн грн (44 %); більше третини 

проєктів (36 %) мають вартість від 10,1 до 50,0 млн грн, водночас вартість 7 % 

проєктів перебуває в діапазоні 50,1–100 млн грн, сукупно ці дві групи проєктів 

є середніми за масштабом; вартість 13 % проєктів перевищує 100 млн грн, ці 

проєкти умовно можна кваліфікувати як великі. За терміном окупності 51 % 

проєктів характеризуються тривалістю 3,1–5,0 років; для 22 % проєктів 

характерний термін окупності до трьох років; для 16 % проєктів – від 5,1 до 

10,0 років; майже кожен десятий проєкт мав термін окупності понад 10 років. 

Виявлено статистично надійний прямий помітний кореляційний зв’язок 

вартості проєкту й строку його окупності (r = 0,532) та масштабу ринку 

(r = 0,641), а також дуже високий прямий зв’язок цієї вартості з кількістю 

створених робочих місць (r = 0,958). Строк окупності проєкту має прямий 

кореляційний зв’язок із кількістю створених робочих місць помірної тісноти 

(r = 0,373) та з масштабом ринку збуту слабкої тісноти (r = 0,203).  

Апробація методології визначення готовності аграрних підприємств до 

впровадження інноваційних проєктів та управління ними підтвердила 

практичну придатність її застосування, дала змогу порівняти результати, 

обчислені за різними методами нормування даних, а також дозволила виявити й 

проаналізувати фактичний рівень вказаної готовності. Для прикладу наведено 

результати за методом нормування за розмахом варіації (табл. 3). 

Таблиця 3 

Групування (класифікація) досліджуваних аграрних підприємств 

Харківської області за рівнями готовності до впровадження інноваційних 

проєктів та управління ними у 2019 р.  

Рівень 

готов-

ності 

Техноло-

гічна 

готовність 

Інтелекту-

альна 

готовність 

Ресурсна 

готовність 

Фінансова 

готовність 

Управлін-

ська 

готовність 

Інтегральний 

показник 

(ГВІП) 

n % R n % R n % R n % R n % R n % R 

Дуже 

низький 
10 21,7 15,7 21 45,7 6,1 40 87,0 8,2 2 4,3 9,3 39 84,8 11,9 6 13,0 12,1 

Низький 21 45,8 27,6 15 32,6 17,1 3 6,5 20,1 8 17,4 21,6 1 2,2 20,0 27 58,8 19,6 

Середній 11 23,9 38,4 7 15,2 30,5 - - - 26 56,6 35,7 4 8,6 35,8 8 17,4 26,5 

Високий 2 4,3 51,1 2 4,3 38,7 1 2,2 44,0 7 15,2 47,7 1 2,2 46,7 3 6,5 35,8 

Дуже 

високий  
2 4,3 60,8 1 2,2 48,5 2 4,3 63,9 3 6,5 62,8 1 2,2 57,1 2 4,3 43,1 

Джерело: розраховано автором на основі даних статзвітності аграрних підприємств. 
 

За інтегральним показником готовності 13 % досліджуваних підприємств 

мали дуже низький рівень, 58,8 % – низький, 17,4 % – середній, 6,5 % – 

високий, 4,3 % – дуже високий. Тобто лише 10,8 % підприємств притаманний 

високий і дуже високий рівень готовності, решта перебувають у тій зоні, де є 
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потреба в поліпшенні готовності до впровадження інноваційних проєктів та 

управління ними. У розрізі конкретних видів готовності зазначимо, що дуже 

низький і низький рівень притаманний для 67,5 % підприємств щодо 

технологічної, 78,3 % – інтелектуальної, 93,5 % – ресурсної, 21,7 % –

фінансової, 87,0 % – управлінської готовності. Отже, ресурсна й управлінська 

готовність були найслабшими складниками в більшості аналізованих 

підприємств, тому потребують пріоритетної уваги з боку менеджерів.  

Результати експертного експрес-оцінювання на основі публічної 

інформації свідчать, що для департаменту АПР Вінницької ОДА притаманний 

дуже низький рівень проєктної зрілості – 1,5 бала; для п’яти департаментів АПР 

характерний низький рівень проєктної зрілості – Полтавської (2 бали), 

Львівської (2,5 бала), Миколаївської (2,5 бала), Херсонської (3 бали) та 

Черкаської (3 бали) областей; для трьох департаментів АПР характерний 

високий рівень проєктної зрілості – Сумської (6,5 бала), Чернігівської (7 балів) 

та Волинської (8 балів) областей. Зрозуміло, що за більш детального 

інформаційного забезпечення здобуті результати можуть бути відмінними від 

зазначених. Водночас експрес-підхід до оцінювання на основі публічної 

інформації дає змогу в оперативному режимі з мінімальними затратами часу й 

коштів визначити сильні та слабкі сторони проєктної зрілості департаментів 

АПР і пропозиції щодо її поліпшення. 

У четвертому розділі «Концептуальні засади розвитку управління та 

бізнес-планування інноваційних проєктів аграрних підприємств» 
розроблено концепцію розвитку управління інноваційними проєктами в 

аграрному секторі, визначено сутність, структуру, функції бізнес-плану як 

інструменту управління інноваційними проєктами, запропоновано науково-

методичні засади розроблення й реалізації бізнес-плану інноваційного 

аграрного проєкту й оцінювання економічної ефективності цих проєктів. 

Розроблено проєкт Концепції розвитку управління інноваційними 

проєктами в аграрному секторі економіки України, що містить такі розділи: 

загальні положення; аналіз проблем розвитку управління інноваційними 

проєктами в аграрних підприємствах; місія, мета, завдання й строки реалізації; 

шляхи й способи вирішення проблеми; основні заходи щодо реалізації; 

пріоритетні національні проєкти в аграрному секторі; обсяг фінансових, 

матеріально-технічних, трудових ресурсів для реалізації Концепції. До 

основних заходів щодо реалізації Концепції належать: 1) поліпшення 

інституційного забезпечення управління інноваційними проєктами аграрних 

підприємств (удосконалення державної політики; формування інноваційного 

потенціалу системи аграрного виробництва на різних рівнях; формування 

інноваційної культури в суб’єктів аграрного бізнесу, трансформація 

соціокультурного психотипу в напрямі сприйнятливості інновацій); 

2) упровадження проєктного підходу до управління інноваційною діяльністю на 

різних ієрархічних рівнях (організація проєктних офісів при Міністерстві 

аграрної політики та продовольства України та при обласних департаментах 

агропромислового розвитку; організація віртуальних проєктних офісів при 

районних відділах агропромислового розвитку та об’єднаних територіальних 
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громадах; організація проєктних офісів при великих агропромислових 

формуваннях (понад 10 тис. га) або аутсорсинг функцій проєктного офісу 

та/або персоналу з управління проєктами середніми та малими аграрними 

підприємствами (за потреби); організація ефективної взаємодії між різними 

рівнями; підвищення рівня проєктної зрілості обласних і районних 

департаментів (відділів) агропромислового розвитку, аграрних підприємств;  

застосування проєктного формату створення й трансферу цілісних 

інноваційних технологій для об’єднання в єдину систему науки з агробізнесом); 

3) удосконалення наукового кадрового й фінансового забезпечення управління 

інноваційними проєктами аграрних підприємств. Для втілення Концепції 

запропоновано розробити й реалізувати три пріоритетні національні проєкти: 

«Українські чорноземи 2030»; «Зерно 2030»; «Скотарство 2030». 

Бізнес-план інноваційного аграрного проєкту розглядаємо як підсумковий 

практичний документ, який дає змогу визначити життєздатність проєкту, 

містить орієнтир його розвитку, слугує важливим інструментом одержання 

фінансової підтримки від зовнішніх інвесторів і за допомогою якого 

управляють процесом реалізації проєкту, контролюють хід його реалізації, 

виявляють відхилення, установлюють їх причини та корегують бізнес-план або, 

залежно від обставин, змінюють тактику реалізації проєкту.  

Результати компаративного аналізу структури бізнес-плану за стандартами 

міжнародних організацій, а також окремих зарубіжних країн свідчать про 

наявність певних відмінностей і в кількості розділів, порядку їх розташування, і 

в їх змістовому наповненні та деталізації матеріалу бізнес-плану. Узагальнення 

теоретичних підходів, практики та світового досвіду, а також напрацювань 

вітчизняних економістів-аграрників стосовно бізнес-планування проєктів дало 

змогу розробити й апробувати формуляр бізнес-плану інноваційного агарного 

проєкту. Він містить систему розрахунково-аналітичних таблиць, що 

охоплюють усі розділи бізнес-плану інноваційного аграрного проєкту й 

ураховують специфіку бізнес-проєктування в аграрних підприємствах. 

Рекомендації до складання включають структуру, зміст і методичні поради 

щодо змістового наповнення відповідних розділів бізнес-плану. Формуляр 

бізнес-плану проєкту розроблено з урахуванням результатів авторських 

наукових досліджень і містить такі розділи: резюме; характеристика галузі, 

підприємства та його продукції; обґрунтування концепції проєкту; дослідження 

ринку; маркетинговий план; виробничий план; організаційний план; 

фінансовий план; інвестиційний план; ризики та гарантії. 

Особливістю розроблення бізнес-плану інноваційного проєкту є те, що він 

має включати інноваційний компонент, основним джерелом наповнення якого 

для аграрних підприємств є завершені наукові розробки. В основу оцінювання 

готовності цих розробок запропоновано покласти критерії інноваційної, 

технологічної готовності й охорони прав інтелектуальної власності. Результати 

пілотного оцінювання свідчать про переважно недостатній рівень готовності за 

вказаними критеріями окремих розробок як потенційних складників 

інноваційних проєктів для впровадження в аграрних підприємствах. Водночас 

констатовано, що навіть у вітчизняних академічних установах під час 
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оцінювання економічної ефективності інноваційних розробок дисконтовані 

показники дотепер рідко застосовують. 

Згідно із системним підходом, під час обґрунтування економічної 

ефективності середньо- й довгострокових інноваційних проєктів слід одночасно 

застосовувати як статичні (рівень рентабельності, норма прибутку, маса 

прибутку на 1 гол. / 1 га угідь, маржинальний дохід на 1 гол./ 1 га, норма 

беззбитковості, коефіцієнт ефективності інвестицій, статичний період 

окупності за чистим та інвестиційним прибутком), так і дисконтовані 

показники (чиста приведена вартість, індекс рентабельності, дисконтований 

період окупності, внутрішня норма рентабельності, модифікована внутрішня 

норма рентабельності), що дасть змогу комплексно оцінити й проаналізувати 

доцільність інвестиційних рішень. Для оцінювання економічної ефективності 

короткострокових проєктів достатньо статичних показників. Уточнено 

методику й узагальнено настанови щодо розрахунку й інтерпретації цих 

показників. Апробація запропонованих науково-методичних засад бізнес-

планування інноваційного аграрного проєкту й оцінювання його економічної 

ефективності дала змогу розробити модельні бізнес-плани інноваційних 

проєктів у різних підгалузях аграрного сектора й свідчить про їхню ефективність. 

Наприклад, в табл. 4 зведено основні дисконтовані показники, що свідчать про 

доцільність практичної реалізації цих проєктів в аграрних підприємствах. 

Таблиця 4 

Основні дисконтовані показники економічної ефективності розроблених 

інноваційних проєктів для аграрних підприємств  

Назва проєкту 

Показники 

ЧПВ, 
грн/га 

ІР, 
коеф. 

ДПок, 
років 

Проєкт організації виробництва насіннєвої картоплі  
за мінімальною технологією  

436321 7,100 1,4 

Проєкт організації виробництва органічної картоплі  
за мінімальною технологією 

437885 4,000 2,5 

Проєкт організації виробництва насіння соняшника  
за краплинного зрошення  

7793 1,330 3,7 

Проєкт закладки плантації енергетичної верби  
(із реалізацією паливної тріски) 

195340 3,313 7,2 

Проєкт організації виробництва гречки за інноваційно-
інтенсивною технологією 

93731 3,120 7,0 

Проєкт організації виробництва органічної гречки  
за мінімальною технологією 

37266 1,661 6,0 

Проєкт організації виробництва гороху  
за інноваційно-інтенсивною технологією  

20580 1,120 5,6 

Проєкт закладки горіхового саду (із реалізацією ядра горіхів) 82280 1,334 8,2 

Проєкт створення модульної нутріївницької ферми  1831* 1,238 4,0 
Примітка. *З розрахунку на 1 гол.  

Джерело: розраховано автором. 

  

Запропоновані науково-методичні засади бізнес-планування інноваційного 

аграрного проєкту й оцінювання його економічної ефективності рекомендовано 

використовувати для управлінських, виробничих, наукових і навчальних цілей. 
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У п’ятому розділі «Пріоритетні напрями імплементації концепції 

управління інноваційними проєктами в аграрних підприємствах» науково 

обґрунтовано механізм активізації діяльності аграрних підприємств із низьким 

рівнем готовності до застосування інноваційних проєктів та управління ними, а 

також формування фінансового забезпечення реалізації цих проєктів; розвинуто 

концептуальні засади інституційного забезпечення управління інноваційними 

проєктами цих підприємств; обґрунтовано пропозиції щодо вдосконалення 

системи професійної підготовки та перепідготовки кваліфікованих менеджерів-

економістів до управління проєктами в умовах цифровізації. 

У результаті кластерного аналізу досліджувану сукупність аграрних 

підприємств об’єднано в п’ять кластерів із різним рівнем готовності до 

впровадження інноваційних проєктів та управління ними: (а) кластер 1 – 

включає сім підприємств, середні значення готовності в ньому становили для 

технологічної – 28,6 бала, інтелектуальної – 34,7, ресурсної – 13,4, фінансової – 

34,9, управлінської – 10,6 бала; (б) кластер 2 є найбільшим, оскільки включає 

23 підприємства, середні значення готовності в ньому становили для 

технологічної – 29,6 бала, інтелектуальної – 10,3, ресурсної – 8,2, фінансової – 

40,3, управлінської – 12,8 бала; (в) кластер 3 включає чотири підприємства, 

йому притаманні такі середні показники готовності: технологічної – 45,5 бала, 

інтелектуальної – 14,0, ресурсної – 14,6, фінансової – 39,6, управлінської – 

45,6 бала; (г) кластер 4 охоплює дев’ять підприємств-аутсайдерів, оскільки 

середні показники в ньому були найнижчими, а саме: технологічна – 20,3 бала, 

інтелектуальна – 11,8, ресурсна – 5,4, фінансова – 18,6, управлінська – 

13,5 бала; (д) кластер 5 об’єднав три підприємства-лідери, яким властивий 

найвищий серед інших середній рівень готовності: технологічної – 45,0 бала, 

інтелектуальної – 27,8, ресурсної – 57,2, фінансової – 47,8, управлінської – 

20,1 бала. Фактично підприємства п’ятого кластера готові до впровадження 

інноваційних проєктів та управління ними уже на теперішньому етапі, однак 

навіть і в них є резерви поліпшення цієї готовності, які полягають, передусім, у 

нарощуванні управлінської готовності, що була низькою, та інтелектуальної, 

яка була середньою. Технологічна й фінансова готовність у цих підприємств 

висока, ресурсна готовність – дуже висока. Отже, менеджменту цих 

підприємств слід звернути увагу саме на реалізацію заходів щодо покращення 

управлінської та інтелектуальної готовності. На відміну від зазначених, 

підприємства четвертого кластера нині не готові до впровадження інноваційних 

проєктів та управління ними й потребують реалізації комплексу заходів щодо 

поліпшення цієї готовності, що мають передбачати на першому етапі 

нарощування технологічної, ресурсної та управлінської готовностей, які були 

дуже низькими; на другому етапі – поліпшення інтелектуальної та фінансової 

готовностей, що були низькими. Аналогічно визначають заходи стосовно 

підвищення готовності для підприємств інших кластерів. 

Апробація здобутої моделі дозволила розробити прогноз до 2025 р. щодо 

підвищення інтегрального показника готовності досліджених підприємств до 

впровадження інноваційних проєктів та управління ними за рахунок 

використання резервів поліпшення конкретних видів готовності (табл. 5). 
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Таблиця 5 

Прогноз підвищення інтегрального показника готовності досліджуваних 

аграрних підприємств Харківської області до впровадження інноваційних 

проєктів та управління ними за рахунок використання резервів 

поліпшення конкретних видів готовності на період до 2025 р. 

Змінні 

Середнє значення 

змінних за групами 

підприємств у розрізі 

рівнів готовності, балів 
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TR (x1) 17,4 28,4 31,6 49,4 54,2 11,0 3,2 17,8 4,8 0,1997 2,196 0,639 3,554 0,958 

IR (x2) 8,7 12,8 26,1 16,4 34,1 4,1 13,3 -9,7 17,7 0,1998 0,819 2,657 - 3,536 

RR (x3) 5,3 8,5 12,4 42,5 36,7 3,2 3,9 30,1 -5,8 0,2004 0,641 0,782 6,032 - 

FR (x4) 18,3 35,6 41,7 42,8 54,0 17,3 6,1 1,1 11,2 0,1997 3,454 1,218 0,220 2,236 

MR (x5) 10,7 12,8 20,8 27,7 36,7 2,1 8,0 6,9 9,0 0,1999 0,420 1,599 1,379 1,799 

y 12,1 19,6 26,5 35,8 43,1 7,5 6,9 9,3 7,3 - 7,5 6,9 11,2 8,5 

Джерело: розраховано автором. 
 

Розроблений прогноз ґрунтується на тому, що основною метою активізації 

підприємств із дуже низьким рівнем готовності є її нарощування на першому 

етапі, принаймні до рівня підприємств із низьким рівнем готовності; своєю 

чергою, суб’єкти господарювання з низьким рівнем готовності мають 

досягнути показників підприємств із середнім рівнем, які повинні прагнути до 

високого рівня, а останнім, відповідно, необхідно досягнути дуже високого 

рівня готовності до впровадження інноваційних проєктів та управління ними. 

Отже, якщо середня величина окремих видів готовності підприємств із дуже 

низьким її рівнем зросте (технологічна – на 11,0 бала, інтелектуальна – на 4,1, 

ресурсна – на 3,2, фінансова – на 17,3, управлінська – на 2,1 бала), то вони 

зможуть втілити резерв росту інтегрального показника відповідно на 2,196; 

0,819; 0,641; 3,454 та 0,420 бала. У цілому загальний резерв зростання дорівнює 

7,5 бала, тобто прогнозне значення інтегрального показника становить 

19,6 бала, отже, підприємства цієї групи перейдуть від дуже низького до 

низького рівня готовності, що є цілком реалістичним.  

Механізм реалізації зазначених резервів продемонстровано на прикладі 

ресурсної та фінансової готовності. Так, визначено, що з підвищенням 

забезпеченості оборотними активами (х1), дохідності (х2), інвестиційного 

прибутку (х3) на 1 тис. грн/га с.-г. угідь показник ресурсної готовності 

збільшувався на 0,0722, 0,2028 і 0,2851 бала відповідно. Коефіцієнт множинної 

кореляції свідчить про дуже високу тісноту зв’язку, а коефіцієнт множинної 

детермінації вказує на те, що включені до моделі чинники пояснюють 94,6 % 

варіації результативної ознаки. Модель успішно витримала всі етапи 

тестування на статистичну значущість, адекватність і надійність. У результаті 
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апробації цієї моделі розроблено середньостроковий прогноз підвищення 

показника ресурсної готовності аграрних підприємств до впровадження 

інноваційних проєктів та управління ними за рахунок використання резервів 

поліпшення забезпеченості фінансовими ресурсами. Прогноз ґрунтується на тій 

самій концептуальній основі щодо активізації підприємств нижчого ієрархічного 

рівня готовності для переходу до вищого рівня готовності. У разі підвищення в 

підприємствах із дуже низьким рівнем ресурсної готовності середньої величини 

забезпеченості оборотними активами (х1) на 31,9 тис. грн/га, дохідності (х2) на 

3,9 тис. грн/га, інвестиційного прибутку (х3) на 2,5 тис. грн/га вони зможуть 

втілити резерв росту показника ресурсної готовності відповідно на 2,303; 0,791; 

0,713 бала відповідно. Загальний резерв зростання рівня ресурсної готовності 

дорівнює 3,8 бала, тобто прогнозне значення цієї готовності становить 

12,0 бала. Значно більший резерв зростання ресурсної готовності характерний 

для переходу від низького до високого рівня (34,0 бала), що пов’язано із 

відсутністю середнього рівня готовності; а також для переходу від високого до 

дуже високого рівня (23,1 бала). Отже, прогнозне значення в першому випадку 

становить 54,1 бала, у другому випадку – 67,1 бала, що в обох ситуаціях може 

забезпечити досягнення дуже високого рівня ресурсної готовності.  

Зважаючи на результати кореляційного аналізу, відібрано два чинники для 

побудови тривимірних моделей залежності інтегрального показника (рис. 3). 

 

 
 

а) б) 

Рис. 3. Лінійна (а) і квадратична (б) моделі залежності інтегрального 

показника готовності до впровадження інноваційних проєктів та 

управління ними (У6, балів) від виробничих витрат у рослинництві на 1 га 

ріллі (х11, тис. грн) і питомої ваги рослинництва в доході від реалізації  

(х14, %) досліджуваних аграрних підприємств Харківської області, 2019 р. 
Джерело: розроблено автором на основі даних статзвітності аграрних підприємств. 
 

Параметри двофакторної лінійної моделі свідчать, що збільшення 

виробничих витрат у рослинництві на 1 тис. грн/га сприяло підвищенню 

інтегрального показника готовності на 0,5391 бала, тоді як зі зростанням 
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питомої ваги рослинництва в доході від реалізації показник цієї готовності 

скорочувався на 0,0999 бала. Обидві моделі статистично надійні, адекватні та 

достовірні, про що переконливо свідчать результати порівняння фактичних 

значень критеріїв Фішера та Стьюдента з їх табличними величинами, тому 

можуть бути використані для практичних цілей.  

З позицій можливості самофінансування інноваційних проєктів одним із 

найцікавіших є виявлений кореляційний зв’язок інвестиційного прибутку, 

грошового потоку та доходу із такими чинниками, як концентрація, зокрема 

площа с.-г. угідь підприємства, та інтенсифікація в оцінці за виробничими 

витратами на 1 га с.-г. угідь, який переважно був статистично надійним, 

прямим, помірним і помітним. Характерно, що з показниками аутсорсингу та 

диверсифікації зв’язки результативних ознак були переважно оберненими 

слабкої та помірної тісноти. З урахуванням результатів кореляційного аналізу 

відібрано пріоритетні чинники для побудови одно- та двофакторних моделей 

для можливості управління цими чинниками з позиції максимізації формування 

власного грошового потоку як потенційного джерела самофінансування 

інноваційних проєктів. Так, згідно з двофакторною лінійною моделлю, 

підвищення розміру виробничих витрат на 1 тис. грн/га с.-г. угідь сприяло 

збільшенню загальної суми інвестиційного прибутку на 0,3199 млн грн, 

збільшення площі с.-г. угідь на 1 га – зростанню цього прибутку на 0,0037 млн 

грн. Відповідно до однофакторних моделей, установлено, що: (і) збільшення 

виробничих витрат на 1 тис. грн/га сприяло підвищенню доходу на 0,917 тис. 

грн/га; (іі) своєю чергою, зі зростанням доходу на 1 тис. грн/га збільшувалися 

маржинальний дохід на 0,475 тис. грн/га та грошовий потік на 0,333 тис. грн/га; 

(ііі) підвищення розміру доходу на 1 тис. грн/га сприяло зростанню суми 

інвестиційного прибутку на 0,229 тис. грн/га. Отже, розроблено комплекс 

моделей, які можуть бути використані для економічного управління. 

Установлено, що в переважній більшості аграрних підприємств 

амортизація як основне власне джерело формування інвестиційних ресурсів у 

наявному розмірі не виконувала покладених на неї функцій (інвестиційну, 

інноваційну, стимулювальну), оскільки не дозволяла сформувати грошові 

фонди для відновлення основних засобів. Узагальнено пропозиції щодо 

вдосконалення амортизаційної політики на макро- й мікроекономічному рівнях, 

що передбачають комплекс інституційних (у т. ч. нормативно-правових) 

заходів, спрямованих на реальну переоцінку основних засобів аграрних 

підприємств і диференційоване застосування методів нарахування амортизації.  

Нині у сфері зеленого банкінгу є кілька проблем: високі відсоткові ставки 

за кредитами, відсутність підтримки з боку держави та недостатня готовність й 

обізнаність стейкголдерів із цим інструментом зеленого фінансування. Згідно з 

результатами необхідно стимулювати попит на екологічні товари насамперед 

доступними цінами та привабливими кредитними відсотками в банках, 

оскільки, як свідчить опитування, є нагальна потреба в зменшенні відсоткових 

ставок за зеленими кредитами хоча б до 5 % річних. Для розвитку зеленого 

банкінгу як інструменту фінансування екологічних проєктів варто вжити такі 

основні заходи: запровадити пільгові кредитні ставки (тобто нижчі від 
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ринкових) для фінансування екологічних проєктів; розглянути можливість 

створення спеціалізованих банківських продуктів для пільгового та 

довгострокового фінансування зелених і кліматичних проєктів; проводити 

інформаційні та навчальні тренінги, курси для підвищення готовності різних 

суб’єктів до впровадження зеленого банкінгу. 

Оцінка потенційного обсягу кредитного забезпечення інноваційних 

проєктів аграрних підприємств областей України, а також аналіз динаміки 

залежно від вартості застави землі й прав оренди свідчать про важливу роль 

цього потенційного джерела фінансування проєктів. Наприклад, потенційний 

обсяг кредитного фінансування інноваційних проєктів аграрних підприємств 

України за умови 50 % від вартості застави землі у 2020 р. становив близько 

224,8 млрд грн. Залучення цих коштів для фінансування інноваційних проєктів 

сприятиме розширенню можливостей для практичної реалізації цих проєктів і 

забезпечення сталого розвитку. Розрахований сукупний інвестиційний 

потенціал аграрних підприємств України в контексті фінансування проєктів з 

урахуванням заставної вартості земельного ресурсу й інвестиційного прибутку 

у 2020 р. становив 363,6 млрд грн, з яких 61,8 % припадає на потенційний обсяг 

іпотечного кредитування проєктів за рахунок капіталізації орних земель. 

Інституційне забезпечення управління інноваційними проєктами аграрних 

підприємств – сукупність державних і недержавних інститутів та інституцій, які 

формують правила й норми та створюють правові, організаційні й економічні 

передумови для розроблення й практичної реалізації інноваційних проєктів. 

Формальні інститути слід розвивати передусім у напрямі вдосконалення 

інституційного регулювання інноваційної й інвестиційної діяльності, 

упровадження міжнародних і національних стандартів управління проєктами з 

урахуванням галузевої (аграрної) специфіки цього сегмента інституційного 

регулювання; ключовим напрямом розвитку професійних і міжпрофесійних 

інститутів є підвищення ефективності аграрної освіти в напрямі приведення 

кількісних і якісних показників до реальної потреби фахівців й очікувань 

агробізнесу, посилення інституційної спроможності міжпрофесійних об’єднань, 

підготовки фахівців за освітньою програмою «Управління проєктами в аграрному 

секторі»; стратегічним пріоритетом розвитку неформальних інститутів слід 

визнати зміну соціокультурного психотипу власників і менеджерів агробізнесу, 

стейкголдерів проєктів у напрямі посилення їхньої готовності до реалізації 

інноваційних аграрних проєктів й управління ними. Головним завданням 

інституційного забезпечення має бути подолання (і/або пом’якшення) бар’єрів, 

що заважають трансферу інновацій і впровадженню проєктів в аграрному 

секторі економіки (рис. 4). За інтегральним для трьох аналізованих сфер 

рейтингом на перше місце потрапила група бар’єрів, що характеризують 

неналежне фінансування інноваційної діяльності (середня оцінка – 3,482 бала).  

Одним із напрямів удосконалення є інституціоналізація запропонованого 

механізму бюджетно-податкового стимулювання реалізації інноваційних 

проєктів в аграрному секторі України, що має велику значущість у межах 

імовірного впровадження диференційованого підходу до оподаткування різних 

груп сільгосптоваровиробників, і складається з двох взаємопов’язаних 
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компонентів, кожен із яких включає комплекс інструментів: (1) податковий – 

регулювання через оподаткування доходів шляхом використання таких 

основних інструментів: (а) звільнення від оподаткування прибутку (або єдиного 

податку), одержаного від реалізації інноваційних проєктів VI, VIІ 

технологічних укладів на певний період – «податкові канікули»; 

(б) застосування знижених ставок оподаткування прибутку (або єдиного 

податку), одержаного від реалізації інноваційних проєктів ІV і V технологічних 

укладів на певний період – відповідно 30 і 50 % від базової ставки; 

(2) бюджетний – регулювання через витрати (фінансування) шляхом 

використання таких основних інструментів: (а) пільгове кредитування і (або) 

часткова компенсація відсоткових ставок за кредитами, зокрема для зелених і 

кліматичних проєктів; (б) розвиток фінансового лізингу. 

 
Рис. 4. Експертна оцінка груп бар’єрів, що заважають трансферу інновацій 

і впровадженню проєктів в аграрній сфері України 
Джерело: розроблено автором на основі результатів опитування експертів. 
 

Рекомендації щодо вдосконалення системи професійної підготовки фахівців-

аграрників передусім економічного профілю як важливого чинника ефективного 

управління інноваційними проєктами аграрних підприємств ґрунтуються на 

розробленій моделі системи такої підготовки, до програми якої запропоновано 

включити бізнес-тренінг, оновити її зміст і здійснювати цю підготовку на 

засадах комплексу підходів, центральним серед яких є компетентнісний. У 

структурі професійної компетентності менеджера аграрного проєкту, крім 

технічних, контекстуальних і поведінкових, додатково виділено економічний і 

галузевий компоненти, кожен із яких включає набір відповідних здатностей. 

Зміст фахової підготовки складається з гармонійного поєднання формального 

компонента в межах університетської аграрної освіти та неформального 

компонента й післядипломної освіти. Поетапна реалізація цільового, 

мотиваційного, змістового, організаційно-технологічного, контрольно-оцінного 

й рефлексивного компонентів цієї підготовки має забезпечити формування 

належного рівня готовності до управління проєктами. Розглянуті пропозиції 

стосуються наявних освітніх програм, проте вищий рівень указаної готовності 

можна забезпечити в межах упровадження підготовки фахівців за освітньою 
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магістерською програмою «Управління проєктами в аграрному секторі». 

Ідеальним варіантом такої програми була б її організація за зразком 

інноваційної магістерської програми «Агрокебети», що є унікальним для України 

проєктом, створеним і реалізованим за ініціативою й участю агробізнесу. 

Аналіз результатів оцінювання інтегрального показника цифрової 

компетентності майбутніх фахівців аграрного сектора засвідчив, що 7 % 

респондентів володіли цифровими компетентностями на високому рівні; 44 % – 

на достатньому; 40 % – на середньому; 9 % – на низькому рівні. Абсолютна 

величина інтегрального показника цифрової компетентності указує на середній 

рівень її сформованості, що, очевидно, є недостанім для впровадження в 

аграрних підприємствах цифрових проєктів. Отже, щонайменше 3,9 % 

респондентів потребують підвищення інформаційної грамотності й грамотності 

щодо роботи з даними, 5,8 % – здатності до комунікації та взаємодії, 46,4 % – 

здатності управління цифровим контентом, 10,1 % – здатності забезпечувати 

безпеку, 19,7 % – здатності до вирішення проблем, що сприятиме поліпшенню 

рівня цифрової компетентності майбутніх фахівців, які впроваджуватимуть 

інноваційні проєкти в підприємствах аграрного сектора економіки.  

 

ВИСНОВКИ 

 

У роботі здійснено узагальнення й вирішено актуальну та важливу для 

аграрного сектора економіки країни наукову проблему щодо розвитку 

теоретичних, методологічних, концептуальних, методичних і прикладних 

положень економічних засад управління інноваційними проєктами аграрних 

підприємств. Результати дослідження дозволили зробити такі висновки: 

1. Хронологічний аналіз і синтез публікаційної активності за даними баз 

WoS і Scopus за останні 50 років засвідчив, що: (1) сучасними світовими 

трендами є істотне зростання кількості наукових публікацій у сфері управління 

проєктами; (2) за частотою використання у світовому академічному середовищі 

ключові поняття теорії управління інноваційними проєктами можна 

розташувати в порядку зниження в такий ряд: project > project management 

> economic management > innovation project > project financing > innovation 

project management; (3) близько 50 % аналізованих робіт опубліковано за 

останнє десятиліття (2011–2020 рр.). Апробація побудованих трендів дозволила 

спрогнозувати збільшення публікаційної активності з управління проєктами на 

період до 2025 р., що вказує на підвищення актуальності досліджень і 

нарощування рівня наукового забезпечення цієї сфери. Основними світовими 

лідерами за публікаційною активністю є США, Китай, Великобританія, 

Німеччина, Італія, Франція, Австралія, Канада, на частку яких загалом припадає 

близько половини світового обсягу публікацій у WoS і Scopus. Водночас 

виявлено низьку інтернаціоналізацію українських досліджень в аналізованій 

сфері, що свідчить про наявність прогалин у вітчизняній науці.  

2. Розроблено цілісну економічну парадигму управління інноваційними 

проєктами аграрних підприємств, що включає такі складники: трактування 

термінів, концепція, місія, мета, завдання, об’єкт, предмет, закони управління 
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проєктами, спрямованість, теоретико-методологічна база. Управління 

інноваційними проєктами аграрних підприємств – напрям галузевої 

економічної науки, що на теоретичному й емпіричному рівнях досліджує 

економічну сутність і взаємозв’язки явищ, розвиток, тенденції, закони та 

закономірності в процесах управління інноваційними проєктами з урахуванням 

особливостей аграрного сектора. Запропоновано авторські дефініції ключових 

термінів «управління», «проєкт», «інноваційний проєкт», «управління 

проєктами», «управління інноваційними проєктами», «економічне управління». 

Систематизовано й доповнено класифікацію інноваційних проєктів з 

урахуванням специфіки аграрних підприємств.  

3. У результаті концептуалізації парадигмальних зрушень з урахуванням 

глобальних мегатрендів економічного розвитку (глобалізації, фінансіалізації, 

цифровізації, інтелектуалізації, соціалізації) визначено їхній основний вплив на 

інноваційні проєкти як об’єкти управління. Сформовано концептуальні 

положення необхідності упровадження управління інноваційними проєктами в 

аграрних підприємствах. Розроблено проєкт Концепції розвитку управління 

інноваційними проєктами в аграрному секторі економіки України до 2030 р. як 

програмний документ, що передбачає реалізацію комплексу взаємопов’язаних 

заходів щодо вдосконалення інституційного, організаційного, наукового, 

кадрового та фінансового забезпечення управління інноваційними проєктами. 

4. Методологію економічного управління інноваційними аграрними 

проєктами розглянуто як вчення про організацію управлінської діяльності щодо 

розроблення й реалізації цих проєктів із визначеними характеристиками, 

логічною та часовою структурою. Запропоновано авторський підхід до 

трактування сутності економічного управління інноваційними проєктами 

аграрних підприємств, що визначає його троїстий економічний зміст з позицій 

діяльнісного, процесного та функціонального підходів. Розроблено 

концептуальний підхід щодо економічного управління інноваційними 

проєктами аграрних підприємств, що визначає мету, суб’єкт, об’єкт, базові 

концептуальні положення, принципи, функції, методи, інструменти, складники, 

систему забезпечення; місце економічного управління інноваційними 

проєктами в системі економічного управління аграрним підприємством. 

5. Запропоновано й апробовано підхід до розрахунку глобального індексу 

цифрової трансформації та готовності до агробізнесу 4.0. Розроблено 

методологію оцінювання готовності аграрних підприємств до впровадження 

інноваційних проєктів й управління ними, що ґрунтується на сформованих 

принципах (системності, комплексності, адаптивності, цілеспрямованості, 

етапності, ієрархічності, рефлексивності, оперативності, урахування галузевої 

специфіки, зворотного зв’язку) і дає змогу визначити показники в розрізі 

конкретних видів готовності (технологічної, інтелектуальної, ресурсної, 

фінансової та управлінської) й інтегральний показник готовності. Результати 

апробації засвідчили її придатність для практичного використання, тому можна 

рекомендувати її для дослідницьких, навчальних та управлінських цілей. 

6. Сформовано методологію оцінювання ефективності управління 

інноваційними проєктами аграрних підприємств як органічну єдність трьох 
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компонентів (характеристики, логічна й часова структури), що ґрунтується на 

розробленій структурно-логічній моделі цієї ефективності й уточнених 

дефініціях. Застосування методології сприятиме одержанню цілісної оцінки, що 

відображає технологічну, економічну, соціальну, екологічну ефективність і, за 

потреби, конкурентоспроможність проєкту, а також результативність 

управління цим станом на різні моменти часу як підґрунтя для ухвалення 

рішення про (не)доцільність його впровадження та/або надання державної 

фінансової підтримки, банківського кредитування чи зовнішнього інвестування 

(на передінвестиційній фазі), моніторингу ефективності упровадження й 

результативності управління (на інвестиційній і постінвестиційній фазах). 

7. За дохідністю й прибутковістю на гектар і на корову інноваційні аграрні 

підприємства на кілька порядків перевершували середні показники по Україні, 

а в останні роки наближалися до рівня ЄС. Зокрема, у 2020 р. середній прибуток 

у ЄС дорівнював 363 євро/га пшениці озимої, в інноваційних підприємствах – на 

31,4 % менше, у середньому в Україні – на 54,0 % менше за показник ЄС. Якщо в 

середньому в Україні прибуток становив 150 євро/гол., то в інноваційних 

підприємствах – удвічі більше, а в ЄС – у 2,7 раза більше. За 2010–2020 рр. дохід 

на гектар пшениці озимої в ЄС збільшився на 11,7 %, в Україні – на 25,8 %, у 

т. ч. в інноваційних підприємствах – на 57,1 %, що підтверджує ефективність 

упровадження інноваційно-випереджальної моделі розвитку. Рівень передових 

інноваційних підприємств свідчить про реальну можливість, ефективність і 

доцільність активізації інноваційної діяльності в аграрній галузі; попри це, 

більшості підприємств притаманний низький рівень інноваційної активності.  

8. За результатами кластерного аналізу реалізації інноваційних проєктів 

регіони України згруповано в чотири кластери з різним потенціалом 

інноваційного розвитку агробізнесу 4.0:1) «провідні регіони із високим 

потенціалом»; 2) «регіони-послідовники лідерів із середнім потенціалом»; 

3) «регіони-середняки із низьким потенціалом»; 4) «регіони-аутсайдери із дуже 

низьким потенціалом». Визначено основні економічні параметри 

найважливіших інвестиційно-інноваційних проєктів аграрних підприємств 

досліджуваних областей. Так, середній рівень рентабельності становить 31 %, 

варіюючи у межах 12–72 %; середній строк окупності проєкту дорівнює 

4,867 року, варіюючи від одного до 15 років; середній соціальний ефект, 

виміряний кількістю створених робочих місць, становить майже 29 од., 

варіюючи від двох до 500 робочих місць; для більшості проєктів характерний 

регіональний і національний ринок збуту; середня кошторисна вартість проєкту 

дорівнює 69,065 млн грн, варіюючи від 0,800 до 1313,0 млн грн; стан реалізації 

проєктів у середньому становить 69,1 %, варіюючи від 1 до 100 %. Виявлено 

галузеві економічні особливості досліджуваних проєктів, зокрема: середній 

рівень рентабельності й строк окупності проєкту становив: у скотарстві – 

31,3 % і 5,7 року, свинарстві – 32,2 і 5,3, птахівництві – 22,3 і 3,8, рослинництві 

– 47,5 і 2,75, харчовій і переробній галузі – 25,0 і 3,3, проєктів овочесховищ – 

21,0 і 3,0, інфраструктурних проєктів – 32,0 % і 5,1 року відповідно. Урахування 

вказаних особливостей сприятиме підвищенню ефективності управління 

інноваційними проєктами й надання державної підтримки для їх реалізації.  
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9. Інтегральний показник готовності підприємств аграрного сектора 

України до впровадження інноваційних проєктів у цілому по галузі протягом 

2010–2019 рр. коливався в діапазоні 35,0–57,9 бала за середнього значення 

45 балів й у динаміці не мав чіткої тенденції. У рослинництві зафіксовано 

чіткий тренд до підвищення вказаної готовності в середньому за рік на 3,2 бала 

(R2 = 0,759). У тваринництві середньорічний приріст цього показника становив 

1,2 бала (R2 = 0,619). Спрогнозовано підвищення інтегрального показника 

готовності підприємств у 2025 р. галузі рослинництва до 81,5 бала, галузі 

тваринництва – до 54,9 бала. Імовірно, і в перспективі готовність підприємств 

рослинництва буде вищою за аналогічний показник тваринницької галузі. У 

цілому по аграрній галузі й по тваринництву зокрема великі підприємства мали 

вищий інтегральний показник готовності до впровадження інноваційних 

проєктів, ніж середні та малі, причому саме середнім притаманна відносно 

найнижча готовність. У рослинництві відносно вищим рівнем готовності 

вирізнялися малі підприємства (у середньому за 10 років – 50 балів), другу 

позицію посідали великі (45 балів) і третю – середні підприємства (44 бали), 

однак відмінності між ними були не настільки істотними, як у тваринництві 

(відповідно 41, 56, 33 бали). Виявлені особливості в розрізі галузей і 

підприємств різних розмірів слід ураховувати під час ухвалення управлінських 

рішень щодо підвищення їх готовності до впровадження інноваційних проєктів: 

першочергову увагу приділяють найслабшим складникам цієї готовності. 

10. Розкрито сутність, структуру та функції бізнес-плану як інструменту 

представлення й управління інноваційними проєктами аграрних підприємств. 

Сформовано й апробовано науково-методичні засади розроблення й реалізації 

бізнес-планів інноваційних аграрних проєктів й оцінювання їхньої економічної 

ефективності. Критичний аналіз переваг і вад статичного й динамічного 

підходів засвідчив непродуктивність їх протиставлення, оскільки використання 

одного з них не заперечує можливостей одночасного застосування другого, тому 

запропонована система поєднує статичні й дисконтовані показники економічної 

ефективності інноваційних проєктів аграрних підприємств, що дає змогу 

взаємокомпенсувати сильні й слабкі сторони кожного з них, що уможливить 

комплексний аналіз цих проєктів і прийняття обґрунтованих рішень. 

11. В основу активізації діяльності аграрних підприємств із низьким рівнем 

готовності до впровадження інноваційних проєктів та управління ними 

запропоновано покласти (1) результати кластерного аналізу, що дали змогу 

досліджувану сукупність підприємств об’єднати в п’ять кластерів із різним 

рівнем готовності й визначити пріоритети поліпшення цієї готовності в межах 

кластерів; (2) комплекс апробованих економетричних моделей залежності 

інтегрального показника вказаної готовності від конкретних видів готовності, 

що дозволило розробити прогноз підвищення цієї готовності для підприємств із 

різним її рівнем; (3) ідентифіковані на основі кореляційного аналізу, 

групування й стохастичного моделювання чинників, які впливають на цю 

готовність, і побудовані лінійну й нелінійну двофакторні моделі впливу 

інтенсифікації та спеціалізації на інтегральний показник готовності.  
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12. Розроблено комплекс економетричних моделей для оцінки впливу 

чинників на формування фінансового забезпечення (власними ресурсами) для 

реалізації інноваційних проєктів аграрних підприємств. Нарощування 

можливостей самофінансування цих проєктів слід пов’язувати з істотним 

підвищенням прибутковості виробництва й удосконаленням амортизаційної 

політики. Через невиконання амортизацією своїх функцій виробники 

недоодержують значні кошти, які не просто зменшують їхні фінансові ресурси 

для інноваційних проєктів, а часто роблять їх навіть теоретично неможливими. 

Визначено доцільність і перспективи розвитку зеленого банкінгу для 

фінансування інноваційних проєктів. Обґрунтовано можливість капіталізації 

сільгоспземель як потенційного джерела фінансування проєктів на прикладі 

регіонального та національного рівня управління аграрним виробництвом.  

13. На основі ідентифікації та експертної оцінки п’яти груп бар’єрів, що 

заважають трансферу інновацій і впровадженню проєктів в аграрному секторі 

економіки, окреслено пріоритетні напрями їх вирішення шляхом удосконалення 

інститутів й інституцій. Так, у межах диференційованого підходу до 

оподаткування різних груп агровиробників обґрунтовано доцільність бюджетно-

фіскального стимулювання реалізації інноваційних проєктів в аграрному секторі 

України залежно від ступеня їх інноваційності, зокрема: «податкові канікули» 

для проєктів VI, VIІ технологічних укладів; податкові пільги для проєктів V і ІV 

технологічних укладів. Подолання виявлених бар’єрів як на рівні неформальних 

інститутів («у головах суб’єктів інноваційної діяльності»), професійних і 

міжпрофесійних інститутів науки й освіти (зокрема академічних установ), так і 

на рівні формальних інститутів (зокрема вдосконалення законодавчої бази) 

сприятиме формуванню належного інституційного середовища для ефективної 

трансформації результатів наукових досліджень в інноваційні продукти та їх 

комерційному трансферу як основи для впровадження інноваційних проєктів в 

аграрних підприємствах і підвищенню ефективності управління ними. 

14. Дотепер у жодному з вітчизняних аграрних ЗВО не готують фахівців за 

освітньою програмою «Управління проєктами», що не створює передумов для 

формування кадрового забезпечення управління інноваційними проєктами 

аграрних підприємств. Для вирішення цього питання запропоновано 

рекомендації щодо: 1) удосконалення системи підготовки фахівців-аграрників 

економічного профілю до управління проєктами (у т. ч. сертифікованих 

проєктних менеджерів); 2) підвищення кваліфікації та перепідготовки 

персоналу аграрних підприємств у контексті формування готовності до 

управління проєктами; 3) використання аутсорсингу персоналу у сфері 

управління проєктами. Результатом упровадження запропонованої моделі має 

бути формування та/або підвищення рівня готовності майбутніх фахівців 

агроекономічного профілю до управління інноваційними проєктами та 

навчання протягом життя.  

Результати дослідження свідчать, що економічна проблематика управління 

інноваційними проєктами аграрних підприємств є багатогранною, тому здобуті 

в роботі наукові положення, концептуальні підходи та рекомендації можуть 

слугувати методологічною базою для дальших розробок у цьому напрямі.  
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агробизнес 4.0, финансовое обеспечение, институциональное обеспечение. 
 

SUMMARY 
 

Kucher L. Yu. Economic bases of management of innovative projects of 

agricultural enterprises. 

Thesis for a scientific degree of doctor of economic sciences on specialty 

08.00.04 «Economics and management of enterprises (by types of economic activity)». 

Polіssіа National University of the Ministry of Education and Science of Ukraine, 

Zhytomyr, 2021. 

The terminological basis of development of the theory of management of 

innovative projects was formed; the modern economic paradigm of management of 

innovative projects of the agricultural enterprises was developed; conceptualization of 

paradigmatic shifts in this management was carried out.  

The holistic economic paradigm of management of innovative projects of 

agricultural enterprises was developed and substantiated as one of the areas of sectoral 

economic science, it organically combines theoretical and empirical levels of 

knowledge and includes the following components: interpretation of terms, concept, 

mission, purpose, tasks, object, subject, laws of project management, orientation, 

theoretical and methodological basis.  

The conceptualization of paradigmatic shifts in the management of innovative 

projects was carried out, taking into account the global megatrends of economic 

development (globalization, financialization, digitalization, intellectualization, 

socialization); the conceptual provisions of the need to introduce management of 

innovative projects in these enterprises were formed. 

The methodology of economic research and the conceptual approach to economic 

management of innovative projects of agricultural enterprises were substantiated; 

methodological bases for assessing the readiness of agricultural enterprises for the 

implementation of innovative projects and their management; methodological bases for 

assessing the efficiency of this management were developed. The concept of 

“economic management of innovative projects of agricultural enterprises” was 

introduced into scientific circulation, its definition was formulated from the standpoint 

of activity, process and functional approaches, and a conceptual approach to this 

management was proposed, it determined the purpose, subject, object, basic conceptual 

provisions, principles, functions, methods, tools, components, support system.  

Methodological bases for assessing the digital transformation of the agricultural 

sector were developed by introducing into scientific circulation the concept of “Global 

index of digital transformation and readiness of countries for agribusiness 4.0” and an 

approach to its calculation, the testing of which on the example of Ukraine and the EU 

countries allowed to identify national differences and unite the considered countries 

into groups with different levels of readiness for this transformation and 

agribusiness 4.0.  
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The concept of “Readiness of agricultural enterprises to implement and manage 

innovative projects” was introduced into scientific circulation, its essence and structure 

were determined, on the basis of which the methodological bases for assessing this 

readiness were developed and tested, which allowed to identify the current state and 

industry characteristics and develop a forecast of an increase in the integral indicator of 

readiness of agricultural enterprises to the implementation of innovative projects and 

their management.  

The methodology of assessing the efficiency of management of innovation project 

of agricultural enterprises, which is presented as an organic unity of three components 

(characteristics, logical and temporal structure), and which is based on the structural-

logical model of this efficiency and provides a combined application of methods for 

calculating quantitative and qualitative indicators.  

Trends, current state and problems of innovative activity of agricultural 

enterprises of Ukraine and the EU countries, the implementation of innovative projects 

in agricultural enterprises of regions and the readiness of these enterprises to 

implement innovative projects and their management were estimated and analyzed.  

An analytical description of the state, problems and prospects for the 

implementation of innovative projects in agricultural enterprises of the regions of 

Ukraine was carried out on the basis of identification, assessment, cluster analysis and 

mapping of regional features of the implementation of these projects, which allowed 

(1) grouping the regions into four clusters with different potential for innovative 

development of agribusiness 4.0; (2) determining the main directions for the 

implementation of projects and identify the main economic parameters (terms of 

implementation, status of implementation, estimated cost, payback period, level of 

profitability and social effect, industry characteristics and the scale of the sales market 

for the project) of the most important innovation projects of agricultural enterprises in 

the studied regions and correlated relationships between them. 

The project of the concept for the development of management of innovative 

projects in agrarian sector of economy was developed; the scientific-and-methodical 

bases of development and implementation of the business plan of the innovative 

agricultural project and an estimation of its economic efficiency were developed. The 

purpose of the Concept is to improve the organizational, economic and institutional 

conditions for enhancing the innovative activity of agricultural enterprises, increasing 

their readiness to implement innovative projects and international standards for their 

management, creating an appropriate institutional framework for effective interaction 

of various institutions during the development and implementation of innovations, 

stimulating the attraction of investments in innovative projects, which will contribute 

to the sustainable development of the agriculture. Proposals for enhancing the activities 

of agricultural enterprises with a low level of readiness to implement and manage 

innovative projects, financial, institutional and personnel support for the management 

of innovative projects of these enterprises were developed. 

Key words: project, management of innovative projects, economic management, 

readiness, business plan, efficiency of management, agribusiness 4.0, financial support, 

institutional support. 
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