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Дисертацію присвячено розробленню теоретичних, методологічних, 

концептуальних і прикладних концептів економічних засад управління 

інноваційними проєктами аграрних підприємств.  

Сформовано термінологічне підґрунтя розвитку теорії управління 

інноваційними проєктами. Розроблено й обґрунтовано цілісну економічну 

парадигму управління інноваційними проєктами аграрних підприємств як одного 

із напрямів галузевої економічної науки, що органічно поєднує теоретичний та 

емпіричний рівні пізнання й включає такі складники: трактування термінів, 

концепція, місія, мета, завдання, об’єкт, предмет, закони управління проєктами, 

спрямованість, теоретико-методологічна база. Уведено в науковий обіг поняття 

«економічне управління інноваційними проєктами аграрних підприємств», 

сформульовано його дефініцію з позицій діяльнісного, процесного та 

функціонального підходів, і запропоновано концептуальний підхід щодо цього 

управління, що визначає мету, суб’єкт, об’єкт, базові концептуальні положення, 

принципи, функції, методи, інструменти, складники, систему забезпечення. 

Здійснено концептуалізацію парадигмальних зрушень в управлінні 

інноваційними проєктами з урахуванням глобальних мегатрендів економічного 

розвитку (глобалізації, фінансіалізації, цифровізації, інтелектуалізації, 

соціалізації); сформовано концептуальні положення необхідності упровадження 

управління інноваційними проєктами в цих підприємствах. 

Уведено в науковий обіг поняття «готовність аграрних підприємств до 

впровадження інноваційних проєктів та управління ними», визначено його 
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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 й 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. 

Розвинуто 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 виявити національні відмінності й об’єднати аналізовані країни в 

групи з різним рівнем готовності до цієї трансформації та агробізнесу 4.0. 

Обґрунтовано методологію оцінювання ефективності управління 

інноваційними проєктами аграрних підприємств, що представлено як органічну 

єдність трьох компонентів (характеристики, логічна й часова структури), і яка 

ґрунтується на структурно-логічній моделі цієї ефективності й передбачає 

комбіноване застосування методів розрахунку кількісних і якісних показників. 

Удосконалено методичні засади розроблення й реалізації бізнес-плану 

інноваційного аграрного проєкту. Запропоновано рекомендації щодо 

фінансового забезпечення реалізації інноваційних проєктів аграрних 

підприємств, що ґрунтуються на (1) результатах моделювання факторів впливу 

на формування інвестиційного прибутку й удосконаленні амортизаційної 
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політики; (2) обґрунтуванні можливості й доцільності здійснення зеленого 

банкінгу та капіталізації сільгоспземель як потенційних джерел фінансування 

проєктів; (3) запровадженні бюджетно-податкового стимулювання реалізації 

інноваційних проєктів залежно від ступеня їхньої інноваційності. 

Оцінено й проаналізовано тенденції, сучасний стан і проблеми інноваційної 

активності аграрних підприємств України та країн ЄС, імплементації 

інноваційних проєктів в аграрних підприємствах регіонів і готовності цих 

підприємств до впровадження інноваційних проєктів та управління ними. 

Виконано аналітичну характеристику 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 розвитку агробізнесу 4.0; визначити основні напрями реалізації 

проєктів й ідентифікувати основні економічні параметри (строки реалізації, 

стан реалізації, кошторисна 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. 

Розвинуто 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. 

Розроблено пропозиції щодо активізації діяльності аграрних підприємств із 

низьким рівнем готовності до впровадження інноваційних проєктів та 

управління ними. У результаті моделювання впливу чинників на формування 

готовності аграрних підприємств до впровадження інноваційних проєктів та 

управління ними розроблено двофакторні лінійну й квадратичну економетричні 
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моделі, що дозволило здійснити кількісну оцінку впливу інтенсифікації та 

спеціалізації на інтегральний показник указаної готовності. Запропоновано 

концептуальні засади поліпшення інституційного та кадрового забезпечення 

управління інноваційними проєктами аграрних підприємств. 

Ключові слова: проєкт, управління інноваційними проєктами, економічне 

управління, готовність, бізнес-план, ефективність управління, агробізнес 4.0, 

фінансове забезпечення, інституційне забезпечення. 

 

ABSTRACT 

 

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, Zhytomyr, 2021. 

The thesis is devoted to the development of theoretical, methodological, 

conceptual and applied concepts of the economic bases of management of innovative 

projects of agricultural enterprises. 

The terminological basis of development of the theory of management of 

innovative projects was formed. 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 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 
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conceptual provisions, principles, functions, methods, tools, components, support 

system. 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 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 project of the Concept for the development of management of innovative 

projects in the agrarian sector of the Ukrainian economy was developed and 

theoretically substantiated. 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. 

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 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.  

The methodical bases of development and implementation of the business plan of 

the innovative agrarian project are improved. The proposed recommendations for 

financial support for the implementation of innovative projects of agricultural enterprises 

are based on (1) the results of modeling the factors influencing the formation of 

investment profit and improving depreciation policy; (2) the substantiation of the 

possibility and feasibility of green banking and capitalization of agricultural land as 

potential sources of project financing; (3) introduction of budget-and-tax incentives for 

the implementation of innovative projects depending on the degree of their innovation.  

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. 

Methodological recommendations for assessing the project maturity of regional 

departments of agro-industrial development were further developed, which were 
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supplemented by the author’s approach to expert rapid assessment of this maturity on 

the basis of public information available on the Internet, the testing of which allowed 

carrying out a qualitative and quantitative analysis of this maturity and combining 

nine departments into groups with very low, low and high levels of maturity.  

Proposals for enhancing the activities of agricultural enterprises with a low level 

of readiness to implement and manage innovative projects were developed. As a 

result of modeling the influence of factors on the formation of the readiness of 

agricultural enterprises to implement innovative projects and their management, two-

factor linear and quadratic econometric models were developed, which allowed 

making quantitative assessment of the influence of intensification and specialization 

on the integral indicator of this readiness. The conceptual foundations for improving 

the institutional and personnel support for the management of innovative projects of 

agricultural enterprises were proposed.  

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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Scopus, Web of Science: 

10. Kucher A., Kucher L. State and problems of transfer of innovations in land 

use of agricultural enterprises. Marketing and Management of Innovations. 2017. 

No. 3. Pp. 43–52. https://doi.org/10.21272/mmi.2017.3-04. (1,0/0,5 ум. друк. арк., 

WoS) (особистий внесок: сформовано й охарактеризовано економічні фактори, 

що перешкоджають упровадженню інновацій). 

11. Heldak M., Kucher A., Stacherzak A., Kucher L. Structural transformations 

in agriculture in Poland and Ukraine: towards economic sustainability. Journal of 

Environmental Management and Tourism. 2018. Vol. IX. No. 8(32). Pp. 1827–1841. 

https://doi.org/10.14505/jemt.v9.8(32).24. (1,26/0,13 ум. друк. арк., Scopus) 

(особистий внесок: здійснено оцінку масштабів структурних перетворень у 

сільському господарстві України). 

12. Kucher L., Heldak M., Orlenko A. Project management in organic agricultural 

production. Agricultural and Resource Economics. 2018. Vol. 4. No. 3. Pp. 104–128. 

(1,49/1,0 ум. друк. арк., WoS) (особистий внесок: розроблено інноваційний проєкт 

виробництва органічної картоплі). 

13. Kucher A., Heldak M., Kucher L., Fedorchenko O., Yurchenko Yu. Consumer 

willingness to pay a price premium for ecological goods: case study from Ukraine. 

Environmental & Socio-economic Studies. 2019. Vol. 7. Is. 1. Pp. 38–49. 

https://doi.org/10.2478/environ-2019-0004. (1,08/0,3 ум. друк. арк., WoS, Scopus) 

(особистий внесок: здійснено регресійний аналіз впливу факторів на готовність 

споживачів платити цінову надбавку та його опис). 

14. Kucher A. V., Lialina N. S., Kucher L. Yu. Investment attractive of land use 

of agricultural enterprises. International Journal of Ecological Economics and Statistics. 

2019. Vol. 40. No. 1. Pp. 118–130. (0,79/0,26 ум. друк. арк., WoS) (особистий внесок: 

здійснення оцінки інвестиційної привабливості). 

15. Kucher A., Hełdak M., Kucher L., Raszka B. Factors forming the 

consumers’ willingness to pay a price premium for ecological goods in Ukraine. 

International Journal of Environmental Research and Public Health. 2019. Vol. 16. 

https://doi.org/10.15407/agrisp2.02.077
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Is. 5. 859. https://doi.org/10.3390/ijerph16050859. (0,95/0,38 ум. друк. арк., WoS, 

Scopus) (особистий внесок: підготовка, проведення й інтерпретація 

результатів опитування). 

16. Yatsiv I., Khirivskyi R., Pasichnyk T., Petryshyn L., Kucher L. Assessment 

of the efficiency of resource potential employment by the communities of Lviv 

region of Ukraine. European Journal of Sustainable Development. 2019. Vol. 8. 

No. 2. Pp. 165–176. https://doi.org/10.14207/ejsd.2019.v8n2p165. (0,54/0,10 ум. 

друк. арк., Web of Science) (особистий внесок: запропоновано застосовувати 

проєктний підхід до управління ресурсним потенціалом). 

17. Sakhno A., Hryvkivska O., Salkova I., Kucher L. Evaluation of the 

efficiency of enterprises by the method of analysis of functioning environment. 

Journal of Environmental Management and Tourism. 2019. Vol. X. No. 3(35). 

Pp. 499–507. https://doi.org/10.14505/jemt.v10.3(35).01. (0,91/0,23 ум. друк. арк., 

Scopus) (особистий внесок: сформовано й обґрунтовано пропозиції щодо 

зростання прибутку підприємств). 

18. Hryvkivska S., Salkova I., Polishchuk N., Kucher L. Human capital in the 

formation of efficiency of enterprises activity. European Journal of Sustainable 

Development. 2019. Vol. 8. No. 3. Pp. 499–509. 

https://doi.org/10.14207/ejsd.2019.v8n3p499 (0,66/0,17 ум. друк. арк., WoS) 

(особистий внесок: аналіз ролі людського капіталу в інноваційній економіці). 

19. Sakhno A., Salkova I., Polishchuk N., Kucher L., Stashko I. Efficiency of 

managing liabilities of enterprises of different types of economic activities. European 

Journal of Sustainable Development. 2020. Vol. 9. No. 1. Pp. 423–431. 

https://doi.org/10.14207/ejsd.2020.v9n1p423 (0,62/0,12 ум. друк. арк., WoS, Scopus) 

(особистий внесок: формулювання та виклад теоретичних аспектів дослідження). 

20. Khirivskyi R., Cherevko H., Yatsiv I., Pasichnyk T., Petryshyn L., 

Kucher L. Assessment and analysis of sustainability of the socio-economic 

development of amalgamated territorial communities of the region. European 

Journal of Sustainable Development. 2020. Vol. 9. No. 2. Pp. 569–578. 

https://doi.org/10.14207/ejsd.2020.v9n2p569 (0,66/0,11 ум. друк. арк., WoS, Scopus) 

https://doi.org/10.3390/ijerph16050859
https://doi.org/10.14207/ejsd.2019.v8n3p499
https://doi.org/10.14207/ejsd.2020.v9n1p423
https://doi.org/10.14207/ejsd.2019.v8n3p499
https://doi.org/10.14207/ejsd.2019.v8n3p499
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(особистий внесок: запропоновано застосувати проєктний підхід для 

підвищення рівня соціально-економічного розвитку громад). 

21. Kravchenko O., Kucher A., Hełdak M., Kucher L., Wysmułek J. Socio-

economic transformations in Ukraine towards the sustainable development of 

agriculture. Sustainability. 2020. Vol. 12. No. 13. 5441. 

https://doi.org/10.3390/su12135441 (1,45/0,25 ум. друк. арк., WoS, Scopus) 

(особистий внесок: аналіз та візуалізація емпіричних даних). 

22. Kucher L., Drokin S., Ulko Y. Ecological-economic efficiency of irrigation 

projects in the context of climate change. Agricultural and Resource Economics. 

2020. Vol. 6. No. 2. Pp. 57–77. https://doi.org/10.51599/are.2020.06.02.04 

(1,35/0,50 ум. друк. арк., WoS) (особистий внесок: розроблено концептуальну 

модель і здійснено оцінку економічної ефективності зрошувальних проєктів).  

23. Khirivskyi R., Petryshyn L., Pasichnyk T., Brukh O., Bernatska I., 

Kucher L. Assessment and forecast of the efficiency of use of the financial resources 

of amalgamated territorial communities in the context of European integration. 

European Journal of Sustainable Development. 2020. Vol. 9. No. 3. Pp. 607–615. 

https://doi.org/10.14207/ejsd.2020.v9n3p607 (0,64/0,11 ум. друк. арк., WoS, Scopus) 

(особистий внесок: збір й обробка аналітичних даних дослідження). 

24. Kucher L. Opportunities and barriers on the way of introducing innovations 

in agricultural enterprises. Scientific Papers: Series «Management, Economic 

Engineering in Agriculture and Rural Development». 2020. Vol. 20. Is. 3. Pp. 343–

351. (0,85 ум. друк. арк., WoS). 

 

1.3. Статті в наукових фахових виданнях України, іноземних держав, 

виданнях, що включені до наукометричних баз: 

25. Кучер Л. Ю., Гуртова M. Ю. Ґрунтозахисні проекти в контексті 

завершення земельної реформи. Інноваційна економіка. 2012. № 12 (38). С. 156–

159. (0,40/0,30 ум. друк. арк.) (особистий внесок: висвітлено пропозиції щодо 

розробки й реалізації ґрунтозахисних проєктів в аграрних підприємствах). 

26. Кучер А. В., Кучер Л. Ю. Точное земледелие у формировании 

https://doi.org/10.14207/ejsd.2020.v9n3p607
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конкурентоспособности предприятий и обеспечении устойчивого плодородия 

почв. Бюл. науч. работ БелГСХА. 2012. Вып. 32. 2012. С. 278–285. (0,46/0,23 ум. 

друк. арк.) (особистий внесок: запропоновано та обґрунтовано поняття 

ґрунтоохоронного інвестиційно-інноваційного проєкту). 

27. Кучер А. В., Кучер Л. Ю. Методологічні аспекти визначення ставки 

дисконту під час прогнозування грошових потоків проектів агроформувань. 

Вісник ХНТУСГ: Екон. науки. 2014. Вип. 150. С. 188–196. (0,49/0,24 ум. друк. арк.) 

(особистий внесок: аналіз підходів до визначення ставки дисконту). 

28. Кучер А. В., Кучер Л. Ю. Экономическое прогнозирование 

инновационного развития аграрного производства и его ресурсного обеспечения 

на региональном уровне. Инновации в АПК: проблемы и перспективы. 2014. № 4. 

С. 30–36. (0,58/0,29 ум. друк. арк.) (особистий внесок: розраховано прогнозний 

економічний ефект інвестиційно-інноваційного розвитку підприємств). 

29. Кучер А. В., Кучер Л. Ю. Стратегические аспекты конкурентоспособ-

ности аграрных предприятий на региональном уровне. Аграрная экономика. 2014. 

№ 10. С. 61–66. (0,45/0,22 ум. друк. арк.) (особистий внесок: визначено рівень 

конкурентоспроможності аграрних підприємств на регіональному ринку 

сільськогосподарської продукції). 

30. Кучер А. В., Кучер Л. Ю. Коммерциализация интеллектуальной 

собственности как одно из направлений развития интеллектуального бизнеса в 

аграрной сфере. Аграрная экономика. 2014. № 11. С. 54–58. (0,45/0,22 ум. друк. 

арк.) (особистий внесок: запропоновано напрями подолання бар’єрів на шляху 

комерціалізації інтелектуальної власності в аграрному секторі). 

31. Кучер А. В., Кучер Л. Ю. Экономическая оценка инновационных 

технологий в растениеводстве в системе экологически безопасного развития 

регионов Украины. Аграрная экономика. 2014. № 12. С. 40–45. (0,53/0,26 ум. друк. 

арк.) (особистий внесок: здійснено розрахунок нормативної собівартості пшениці 

озимої за традиційною та мінімальною технологією). 

32. Кучер А. В., Кучер Л. Ю. Організаційно-економічні аспекти 

застосування мінеральних добрив в аграрних підприємствах. Науковий вісник 
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Львівського нац. ун-ту ветеринарної медицини та біотехнологій імені 

С. З. Ґжицького. Сер. «Екон. науки». 2014. Т. 16. № 1 (58). Ч. 1. С. 304–309. 

(0,37/0,18 ум. друк. арк.) (особистий внесок: запропоновано заходи підвищення 

ефективності застосування мінеральних добрив). 

33. Кучер Л. Ю. Інвестиційне забезпечення інноваційного розвитку 

рослинництва в сільськогосподарських підприємствах. Вісник ХНАУ. Сер. «Екон. 

науки». 2014. № 7. С. 125–130. (0,30 ум. друк. арк.). 

34. Кучер А. В., Кучер Л. Ю. Ґрунтово-екологічні аспекти розвитку 

агрохолдингів. Формування ринкової економіки. 2015. № 33. С. 221–234. 

(0,68/0,34 ум. друк. арк.) (особистий внесок: дослідження еколого-економічних 

параметрів діяльності агрохолдингів). 

35. Кучер Л. Ю. Теоретические аспекты формирования и экономического 

прогнозирования прибыли в системе менеджмента аграрных предприятий. 

Аграрная экономика. 2015. № 5. С. 57–61. (0,46 ум. друк. арк.). 

36. Kucher A., Kazakova I., Kucher L. Economic assessment of losses caused by 

contamination of soil resources within effective their use. Socio-Economic Problems and 

the State. 2015. Vol. 1 (12). Pp. 190–199. (0,67/0,22 ум. друк. арк.) (особистий 

внесок: аналіз інтенсивності забруднення земель в Україні). 

37. Kucher A., Kazakova I., Kucher L. and other. Economics of soil degradation 

and sustainable use of land in danger of wind erosion. Agricultural and Resource 

Economics. 2015. Vol. 1. No. 1. Pp. 5–13. (0,56/0,11 ум. друк. арк.) (особистий 

внесок: розроблено проєкт сталого використання ерозійно небезпечних земель). 

38. Kucher A., Kazakova I., Kucher L. and other. Sustainable use of land in 

danger of wind erosion in Ukraine: stakeholder engagement. Agricultural and Resource 

Economics. 2015. Vol. 1. No. 2. Pp. 5–28. (1,58/0,26 ум. друк. арк.) (особистий 

внесок: розроблено план дій та механізми взаємодії стейкголдерів). 

39. Кучер Л. Ю. Управління проектами ефективного розвитку 

нутріївницьких підприємств. Глобальні та національні проблеми економіки. 2015. 

Вип. 5. С. 481–485. (0,47 ум. друк. арк.). 

40. Кучер Л. Ю. Амортизація як джерело фінансування інноваційних 
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проектів в агросфері. Економіка і прогнозування. 2015. № 4. С. 107–117. 

https://doi.org/10.15407/eip2015.04.107. (0,90 ум. друк. арк.). 

41. Кучер Л. Формування витрат у скотарстві як об’єкт економічного 

управління. Agricultural and Resource Economics. 2016. Vol. 2. No. 1. Pp. 152–167. 

(0,56 ум. друк. арк.). 

42. Кучер Л. Ю. Концептуальний підхід до економічного управління 

інноваційними проектами аграрних підприємств. Вісник економічної науки 

України. 2016. № 2. С. 103–106. (0,60 ум. друк. арк.). 

43. Кучер Л. Упровадження інвестиційно-інноваційних проектів в 

агробізнесі. Agricultural and Resource Economics. 2017. Vol. 3. No. 2. Pp. 88–108. 

(1,33 ум. друк. арк.). 

44. Sakhno A., Polishchuk N., Salkova I., Kucher L., Kudyrko О. Mortgage 

lending system of agricultural enterprises of Ukraine. Espasios. 2020. Vol. 41. Is. 15. 7. 

https://www.revistaespacios.com/a20v41n15/20411507.html (0,70/0,14 ум. друк. арк.) 

(авторський внесок – обґрунтовано можливість капіталізації земель як 

потенційного джерела проєктного фінансування). 

45. Кучер Л. Ю., Кучер А. В., Тріпілець О. В. Зелений банкінг у системі 

екологічного менеджменту й ефективного фінансування екопроектів. Вісник 

ХНАУ. Сер. «Економічні науки». 2020. № 2. С. 309–324. 

https://doi.org/10.31359/2312-3427-2020-2-309. (0,80/0,27 ум. друк. арк.) 

(особистий внесок: запропоновано розглядати зелений банкінг як джерело 

ефективного фінансування екопроєктів). 

46. Кучер Л. Ю. Аналіз термінологічного підґрунтя розвитку теорії управлін-

ня інноваційними проєктами. Вісник ХНАУ. Сер. «Економічні науки». 2020. № 4.2. 

С. 266–280. https://doi.org/10.31359/2312-3427-2020-4.2-266. (0,77 ум. друк. арк.) 

 

2. Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації: 

47. Кучер Л. Ю. Інвестиційні аспекти управління аграрними проектами в 

Україні. Проблеми економіки, менеджменту та сільської кооперації: матер. 

міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Львів, 12–13 травня 2015 р.). Львів: 

https://doi.org/10.15407/eip2015.04.107
https://doi.org/10.31359/2312-3427-2020-2-309
https://doi.org/10.31359/2312-3427-2020-4.2-266
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ЛНАУ, 2015. С. 281–283. (0,19 ум. друк. арк.).  

48. Кучер Л. Ю. Управління проектами безвідходного виробництва в 

контексті раціонального землекористування. Охорона ґрунтів та підвищення їх 

родючості: матер. всеукр. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 16–17 вересня 2015 р.). 

Київ–Одеса: Держґрунтохорона, 2015. С. 99–101. (0,11 ум. друк. арк.). 

49. Кучер Л. Ю. Теоретичні аспекти управління інноваційними аграрними 

проектами. Матер. підсумк. наук. конф. проф.-викл. складу, аспірантів і 

здобувачів ХНАУ ім. В. В. Докучаєва (м. Харків, 23–24 березня 2016 р.). Ч. 1. 

Харків: ХНАУ, 2016. С. 80–81. (0,15 ум. друк. арк.). 

50. Кучер Л. Ю. Інвестування інноваційних агропроектів в умовах 

євроінтеграції. Трансформаційні зміни національної економіки в умовах 

євроінтеграції: зб. тез міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дубляни, 30–31 травня 

2017 р.). Дубляни: ЛНАУ, 2017. С. 133–136. (0,15 ум. друк. арк.). 

51. Кучер Л. Ю. Управління інноваційними проектами в рослинництві. 

Управління проектами: проектний підхід в сучасному менеджменті: матер. 

VIІI міжнар. наук.-практ. конф. фахівців, магістр., аспір. та наук. (м. Одеса, 12–

13 жовтня 2017 р.). Одеса: ОДАБА, 2017. С. 39–43. (0,18 ум. друк. арк.). 

52. Кучер Л. Ю. Інноваційні проекти на ринку гречки – quid prodest? 

Проблеми обліково-аналітичного забезпечення управління підприємницькою 

діяльністю: матер. ІІ всеукр. наук.-практ. конф. (м. Полтава, 26 жовтня 2017 р.). 

Полтава: ПДАА, 2017. С. 32–36. (0,14 ум. друк. арк.).  

53. Кучер Л. Ю. Капитализация земель в системе финансирования аграрных 

проектов. Proceedings of the International scientific and practical conference 

«Bulgaria of regions», 19–21 October 2018. Plovdiv: Academic publishing house 

«Talent». Рp. 345–351. (0,50 ум. друк. арк.). 

54. Кучер Л. Ю. Управління інноваційними проєктами в умовах 

цифровізації. Управління проєктами: проєктний підхід в сучасному 

менеджменті: матер. ХІ міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Одеса, 13–

15 листопада 2020 р.). Одеса: ОДАБА, 2020. С. 142–145. (0,15 ум. друк арк.). 

55. Кучер Л. Ю., Москалець К. В. Управління проектом виробництва 
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гречки за інтенсивною технологією. Інноваційно-інвестиційний розвиток 

рослинницької галузі – стан та перспективи: тези V міжнар. наук.-практ. конф. 

мол. учених (м. Харків, 4–6 липня 2012 р.). Харків: ІР ім. В. Я. Юр’єва НААН. 
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ВСТУП 

 

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 



24 

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 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 
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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. 

Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методологічних, 
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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 (уточнення та 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 основних 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. 
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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, 

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 
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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 



29 

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 

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 
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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 

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 
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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 
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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 

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 в аспекті формування 

амортизаційного фонду як джерела фінансування проєктів; податкового 

стимулювання й фінансової підтримки реалізації інноваційних проєктів 

залежно від ступеня їхньої інноваційності. Особливою 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 в 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.). Запропоновані науково-методичні 

засади щодо результативного економічного управління інноваційними проєктами, 

розроблення й реалізації бізнес-плану аграрного проєкту, визначення його 
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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.  

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

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

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

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

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

практичні аспекти використання ресурсоощадних технологій для підвищення 

ефективності агропромислового виробництва і розвитку сільських територій» 

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

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

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

менеджменту та сільської кооперації» (м. Львів, 12–13 травня 2015 р.); 

«Ефективність функціонування сільськогосподарських підприємств. 

Проблематика 2015 р.: інноваційний розвиток підприємств аграрної сфери 

економіки» (м. Львів, 25–28.05.2015 р.); «Охорона ґрунтів та підвищення їх 

родючості» (м. Одеса, 16–17.09.2015 р.); «Природне агровиробництво в Україні: 

проблеми становлення, перспективи розвитку» (м. Дніпропетровськ, 22–

23.10.2015 р.); «Органічне виробництво і продовольча безпека» (м. Житомир, 12–

13.05.2016 р.); «Інноваційне підприємництво: стан та перспективи розвитку» 

(м. Київ, 29–30.03.2017 р.); «Сучасні економічні, соціальні та екологічні 

детермінанти активізації розвитку країни та її регіонів» (м. Ужгород, 28–

29.04.2017 р.); «Розвиток земельних відносин та організаційно-економічне, 

правове, технологічне забезпечення агропромислового комплексу України» 

(м. Вінниця, 24–25.05.2017 р.); «Трансформаційні зміни національної економіки 

в умовах євроінтеграції» (м. Дубляни, 30–31.05.2017 р.); «Управління проектами: 

проектний підхід в сучасному менеджменті» (м. Одеса, 12–13 жовтня 2017 р.); 

«Проблеми обліково-аналітичного забезпечення управління підприємницькою 

діяльністю» (м. Полтава, 26.10.2017 р.); «Модернізація економіки в умовах 

зростання суспільної свідомості: туризм, людиномірність, партнерство, 

кооперація» (м. Полтава, 14.12.2017 р.); «The CAP and national priorities within the 

EU budget after 2020» (м. Варшава – Лідзбарк Вармінський, 11–13.06.2018 р.); 
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«Наукова спадщина Йозефа Алоїза Шумпетера і сучасність: погляд із минулого в 

майбутнє» (м. Чернівці, 3–4.10.2018 р.); «Socio-economic zoning – traditions, 

contemporary state and problems» (м. Пловдив, 19–21.10.2018 р.); «Сучасний стан 

та перспективи розвитку економіки в умовах глобалізаційних процесів» 

(м. Вінниця, 18–19.04.2019 р.); «Global Symposium on Soil Erosion» (м. Рим, 15–

17.05.2019 р.); «Fiscal policy, globalization and economic growth: sustainable 

development challenges and perspectives» (м. Пловдив, 22.11.2019); «Управління 

проєктами: проєктний підхід в сучасному менеджменті» (м. Одеса, 13–

15.11.2020 р.); «Перспективи еко-інноваційного розвитку 

сільськогосподарського виробництва» (м. Полтава, 20.11.2020 р.); «Sustainable 

Innovation and Emerging Trends in Business and Management» (м. Афіни, 

14.09.2020 р.), а також на підсумкових наук. конф. проф.-викл. складу, аспірантів 

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

Публікації. За результатами дослідження опубліковано 80 робіт 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 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 табл., 90 рис., з яких 18 займають площу повної сторінки; 6 додатків на 

117 стор. Список використаних джерел налічує 935 найменувань на 101 стор. 
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РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМИ 

ПРОЄКТАМИ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

1.1.  Термінологічне підґрунтя розвитку теорії управління інноваційними 

проєктами: бібліометричний аналіз 

 

На першому етапі обґрунтування теоретичних засад управління 

інноваційними проєктами аграрних підприємствах визначено основні тренди 

еволюційного розвитку теорії управління проєктами у світі.  

З етимологічного погляду термін «проєкт» походить від латинського 

«projectus» й у буквальному перекладі означає «задуманий наперед», «кинутий 

уперед»; щодо етимології терміна «управління» є кілька версій: його 

запозичено з англійської мови (англ. «to manage» (управляти) походить від 

латинського «manus» (рука)) і в перекладі означає «управління, менеджмент, 

керівництво»; його походження, на думку І. Шайда, пов’язано з італійським 

словом «managgiare», що в перекладі означає «уміння управляти кіньми»; 

етимологічно виводиться, на думку С. Ожегова, від слова «управа», що означає 

«засіб, міру впливу на когось, можливість приборкання чи придушення 

когось»; походить від французького слова «manege». Не вдаючись до дискусії із 

приводу етимології управління, зазначимо, що наразі цей термін належить до 

числа найбільш поширених у науці та практиці.  

Уперше термін «управління проєктами» (project management) застосовано 

у військовій і космічній галузі США у 1953 р.; у журналі «Harvard Business 

Review» у 1959 р. з’явилася публікація про нову посаду «менеджер проєкту» 

[1]. Водночас засновником управління проєктами вважають Генрі Ґанта, який, 

розробивши у 1917 р. діаграми Ґанта, фактично заклав теоретико-методологічні 

підвалини сучасної науки управління проєктами. Узагальнення періодизації 

розвитку управління проєктами й систематизація ключових подій (рис. 1.1) 

свідчать про те, що сучасний етап можна пов’язувати з адаптивним (гнучким), 

стратегічним та економічним управлінням проєктами.  



37 

 
Рис. 1.1. Ґенеза розвитку управління проєктами 

Джерело: побудовано на основі узагальнень [1] та авторських доповнень. 

Дослідження термінологічного підґрунтя розвитку теорії управління 

проєктами здійснювали поетапно (рис. 1.2) із використанням таких основних 

методів: підрахунок кількості згадувань і контент-аналіз щодо частоти 

використання ключових для дослідження понять; трендовий аналіз і 

прогнозування (математичне вирівнювання динамічних рядів щодо 

публікаційної активності за різними трендами); географічний аналіз 

публікаційної активності вчених різних країн світу; бібліометричний, 

кластерний, графічний аналіз і методи візуалізації публікаційної активності 

вчених за допомогою комп’ютерної програми VOSviewer. Інформаційною 

базою для цього послугували матеріли мережі інтернет і наукові публікації, 

проіндексовані в наукометричних базах Web of Science Core Collection (далі 

WoS) і Scopus, а також класифікатори наукових галузей знань, розроблені для 

структурування публікаційного потоку документів і журналів у цих базах.  

1910-
1940-і рр.

• розроблено принципи наукового управління (Ф. Тейлор, 1911 р.);

• розроблено діаграми Ґанта, циклограми (Г. Ґант, 1917 р.)

1950-і рр.

• уперше введено термін «управління проєктами» (1953 р.), «менеджер 
проєкту» (1959 р.), започатковано самостійну наукову галузь знань; 

• розроблено метод критичного шляху (1956 р.);

• запропоновано техніку оцінки та аналізу програм (1958 р.)

1960-
1970-і рр.

• структурна декомпозиція робіт (1962 р.);

• виникнення Інституту управління проєктами (PMI, 1969 р.);

• поява каскадної методології розробки проєктів (1970 р.)

1980-

1990-і рр.

• розроблено метод освоєного обсягу (1988 р.);

• упроваджено концепцію процесу управління змінами Дженерал Електрик;

• розвиток системного уявлення про управління проєктами

2000-

2020-і рр.

• фокусування методів управління проєктами на цільовий характер;

• поява гнучких методологій (Agile) управління проєктами (2001 р.);

• розвиток стратегічного управління проєктами;

• розвиток економічного управління проєктами
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Рис. 1.2. Основні етапи дослідження термінологічного підґрунтя розвитку 

теорії управління проєктами 

Джерело: побудувала авторка. 

1. Визначення частоти згадувань основних термінів у різних пошукових 

системах (Google, Meta.ua, Bing.com, WoS). Із використанням різних 

пошукових систем ми провели аналіз щодо частоти використання ключових для 

нашого дослідження понять, а саме: проєкт, інноваційний проєкт, управління 

проєктами, управління інноваційними проєктами, економічне управління, 

проєктне фінансування (табл. 1.1). Ці терміни є базовими у формуванні 

економічних засад управління інноваційними проєктами, тому частота їх 

згадування свідчить про інтерес суспільства в цілому й наукової спільноти 

зокрема.  

Як і слід було очікувати, кількість згадувань англомовних термінів в усіх 

пошукових системах істотно переважала їхні україномовні аналоги. Так, у 

пошуковій системі Google абсолютним лідером за згадуваннями в інтернеті є 

поняття «проєкт» (project) – 325 і 5660 млн згадувань відповідно; другу й третю 

позиції розподілили між собою терміни «управління проєктами» та 

«економічне управління», при цьому в україномовному варіанті згадування 

економічного управління (27,6 млн разів) переважають кількість згадувань 

ІІІ етап – бібліометричний аналіз і графічна візуалізація

Параметри пошуку й аналізу: ключові 
терміни дослідження англійською мовою

Інструменти: Web of Science Core 
Collection, VOSviewer

ІІ етап – визначення трендів і прогноз публікаційної активності 

Параметри пошуку й аналізу: ключові 
терміни дослідження англійською мовою

Інструменти: Web of Science Core 
Collection, Scopus

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
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терміна «управління проєктами» (24,5 млн разів), а в англомовному варіанті 

навпаки – згадування поняття «project management» (3370 млн разів) майже 

втричі переважають кількість згадувань терміна «economic management» 

(1160 млн разів). На четвертому місці – інноваційний проєкт / innovation project 

(7,6 / 828 млн згадувань); на п’ятому – проєктне фінансування / project financing 

(5,6 / 425 млн згадувань); на шостому місці – управління інноваційними 

проєктами / innovation project management (1,4 / 386 млн згадувань).  

Таблиця 1.1 

Тезаурусний каркас економічного управління інноваційними проєктами 

Поняття 

Згадування в пошуковій системі 

Google, 

млн разів 

Meta.ua, 

млн разів 

Bing.com, 

тис. / млн 

разів 

Web of Science 

Core Collection, 

тис. разів 

Проєкт 

Project 

325 

5660 

438 

3410 

10,4 / 

287 

– 

4407,9 

Інноваційний проєкт 

Innovation project 

7,6 

828 

4,5 

424 

29,2 / 

75,5 

– 

399,7 

Управління проєктами 

Project management 

24,5 

3370 

15,5 

1490 

53,8 / 

233 

– 

514,7 

Управління інноваційними 

проєктами 

Innovation project management 

1,4 

386 

0,6 

215 

16,0 / 

58,9 

 

– 

58,5 

Економічне управління 

Economic management 

27,6 

1160 

16,2 

702 

38,8 / 

102 

– 

279,1 

Проєктне фінансування 

Project financing 

5,6 

425 

1,5 

370 

16,0 / 

158 

– 

31,7 

Джерело: сформувала авторка на основі власного дослідження. 

У пошуковій системі Meta.ua розподіл місць між частотою згадування 

аналізованих термінів виявився подібним до Google, при цьому основними 

відмінностями є менша кількість згадувань усіх термінів (крім поняття 

«проєкт»), а також перерозподіл місць на третій-четвертій позиціях (між 

поняттями «інноваційний проєкт» та «економічне управління») і п’ятій–шостій 

позиціях (між термінами «проєктне фінансування» та «управління 

інноваційними проєктами»).  

Дещо іншу неочікувану ситуацію виявлено із лідерством за згадуваннями в 

пошуковій системі Bing.com: в україномовному варіанті згадування управління 

проєктами (53,8 тис. разів) у 5,2 раза переважають кількість згадувань терміна 
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«проєкт» (10,4 тис. разів), а в англомовному варіанті навпаки – згадування 

поняття «project» (287 млн разів) на 14,1 % переважають кількість згадувань 

терміна «project management» (233 млн разів).  

Установлено, що в науковому середовищі (на основі бази WoS) 

абсолютним лідером за згадуваннями є поняття «project» – 4407,9 тис. 

згадувань; на другому місці – «project management» (514,7 тис. разів); на 

третьому – «innovation project» (399,7 тис. разів); на четвертому – economic 

management (279 тис. разів); на п’ятому – innovation project management 

(58,5 тис. разів); на шостому – project financing (31,7 тис. разів). Як свідчать 

результати, управління проєктами має не тільки технічне, а й фінансово-

економічне спрямування, однак термін «проєктне фінансування» згадується 

значно рідше за інші аналізовані поняття.  

2. Визначення трендів і прогноз публікаційної активності. На цьому етапі 

виявлено тенденції та сучасний стан публікаційної активності у сфері 

управління проєктами та спрогнозовано її рівень на період до 2025 р. із 

використанням даних із баз WoS і Scopus. Для аналізу динаміки публікаційної 

активності відібрано статті із цих баз за тими ж шістьма ключовими 

англомовними термінами, що й раніше. Пошук у базі Scopus здійснювали в 

пошуковому полі «title, abstract, keywords» (назва документа, анотація, ключові 

слова), у базі WoS – у пошуковому полі «title» (назва документа). Періодом 

дослідження обрано 1970–2019 рр., при цьому пошук й аналіз здійснено станом 

на листопад 2020 р.; дані за 2020 р. ураховано в усіх випадках, крім динаміки.  

Необхідність вивчення публікаційної активності з використанням 

бібліометричного аналізу, зокрема за допомогою сучасного програмного 

забезпечення, зумовлена передусім потребою в ефективній і кваліфікованій 

обробці невпинно зростаючої кількості опублікованих статей за відповідною 

тематикою. Відомі у світі програмні продукти, на жаль, в Україні дотепер 

застосовують рідко; серед опублікованих праць українських учених варто 

відмітити роботи таких, як: Г. Швіндіна [2; 3], В. Кондратенко зі співавторами 

[4], О. Коробець [5], Л. Сигида, А. Бондаренко [6], які послугували певним 
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методологічним підґрунтям і для нашого дослідження. 

Результати аналізу свідчать про істотне зростання публікаційної 

активності за 50 років, на що вказує чітка тенденція до збільшення кількості 

публікацій, що містять термін «project» (рис. 1.3). Так, якщо на початку 

аналізованого періоду щороку у WoS індексували до 600 публікацій, у Scopus 

близько 1300 робіт, то в останні роки понад 10 тис. і понад 80 тис. відповідно. 

Отже, кількість публікацій за 50 років у світі зросла майже у 20,3 та 73,6 раза 

відповідно. Середньорічний обсяг приросту кількості публікацій становить 196 

(R² = 0,847) у WoS і 1732 у Scopus (R² = 0,869). Із високим рівнем імовірності 

можна прогнозувати дальше нарощування публікаційної активності до 2025 р. 

 

Рис. 1.3. Динаміка й прогноз кількості проіндексованих у WoS та Scopus 

публікацій, які містять у назві* термін «project» 

Примітка: *тут і далі в цьому параграфі в базі WoS лише в назві, в базі Scopus – у 

назві, анотації, ключових словах. 

Джерело: побудувала авторка на основі даних баз WoS та Scopus. 

Світовими лідерами за кількістю публікацій із терміном «project» є США, 

Великобританія, Китай, Німеччина та Італія (рис. 1.4), на частку яких загалом 

припадає 53,2 % і 57,9 % світового потоку публікацій відповідно у WoS та 

Scopus. Україна не потрапляє навіть до числа ТОП-25 країн, у цілому з 

українською афіліацією опубліковано 2752 роботи в Scopus. Аналіз розподілу 

y = 5,7639t2 - 22796t + 2E+07
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за галузями знань проіндексованих у Scopus публікацій (дод. А, рис. А.1) 

свідчить, що лідируючі позиції посідають інженерні (18,7 %), соціальні 

(10,9 %), медичні (10,6 %) та комп’ютерні (9,8 %) науки. До числа ТОП-10 

організацій за кількістю профінансованих публікацій (дод. А, рис. А.2) 

належать Національний фонд природничих наук Китаю, Національний 

науковий фонд, Національний інститут здоров’я, Європейська комісія та ін. 

 
а) 

 
б) 

Рис. 1.4. ТОП-10 країн за кількістю проіндексованих у WoS (а) та Scopus (б) 

публікацій, які містять у назві термін «project», 1970–2020 рр. 

Джерело: побудувала авторка на основі даних баз WoS та Scopus. 

Природно, що загальна кількість публікацій, які містять термін «innovation 

project», значно менша порівняно із тими, що проаналізовані вище, однак темпи 

зростання їх кількості є навіть дещо більшими (рис. 1.5), що вказує на 

актуальність і своєчасність нашого дослідження. Так, протягом аналізованих 

50 років кількість статей із вказаним терміном зросла в 163 рази в WoS та в 

365 разів у Scopus. Середньорічний обсяг приросту кількості таких публікацій 

становить 2,6 (R² = 0,592) у WoS і 65,8 у Scopus (R² = 0,752). Отже, із достатньо 

високою імовірністю можна прогнозувати дальше нарощування публікаційної 

активності за цим напрямом у середньостроковій перспективі. 

Географічний аналіз розподілу відібраних робіт дав змогу виявити низку 

країн, у яких інноваційним проєктам приділено найбільшу увагу (рис. 1.6). Так, 

згідно з базою WoS, найбільшу кількість статей опублікували вчені зі США 

(16,0 %), Іспанії (11,7 %), Китаю (10,8 %), Великобританії (8,1%), Німеччини 
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(7,6 %), Франції (5,3 %), Нідерландів (5,3 %), Італії (4,6 %), Австралії (3,6 %) та 

Бразилії (3,1 %). При цьому, згідно з базою Scopus, десятка країн-лідерів має 

дещо інший вигляд: США (24,3 %), Великобританія (11,3 %), Німеччина 

(7,1 %), Китай (6,9 %), Італія (5,7 %), Іспанія (5,1 %), Австралія (4,5 %), Франція 

(4,5 %), Нідерланди (4,3 %) та Канада (4,1 %).  

 

Рис. 1.5. Динаміка й прогноз кількості проіндексованих у WoS та Scopus 

публікацій, які містять у назві термін «innovation project» 

Джерело: побудувала авторка на основі даних баз WoS та Scopus. 

  
а) б) 

Рис. 1.6. ТОП-10 країн за кількістю проіндексованих у Web of Science (а) та 

Scopus (б) публікацій, які містять у назві термін «innovation project»,  

1970–2020 рр. 

Джерело: побудувала авторка на основі даних баз WoS та Scopus. 

Україна, знову-таки не потрапила до числа ТОП-25 країн світу за кількістю 
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відповідних публікацій, при цьому вітчизняні вчені мали 174 роботи, 

проіндексовані в Scopus, і менше 20 публікацій у WoS. 

Результати аналізу розподілу за галузями знань проіндексованих у Scopus 

публікацій із терміном «innovation project» (дод. А, рис. А.3) показали, що 

провідні позиції посідають інженерні (19,1 %), соціальні (14,4 %), бізнес, 

менеджмент та облік (12,3 %) і комп’ютерні (11,4 %) науки. До числа ТОП-10 

організацій за кількістю профінансованих публікацій належать Європейська 

комісія, Національний науковий фонд, Рамкова програма «Горизонт 2020», 

Національний фонд природничих наук Китаю та ін. (дод. А, рис. А.4). 

Результати аналізу підтвердили гіпотезу про тенденцію до зростання 

кількості публікацій, що досліджують питання управління проєктами (рис. 1.7).  

 

Рис. 1.7. Динаміка й прогноз кількості проіндексованих у Web of Science та 

Scopus публікацій, які містять у назві термін «project management» 

Джерело: побудувала авторка на основі даних баз WoS та Scopus. 

Упродовж 1970–2019 рр. кількість статей із терміном «project management» 

зросла в 40 разів у WoS та в 177 разів у Scopus. Математично тенденції до 

зростання описують лінійні рівняння: y = 16,205t – 169,96 для WoS та 

y = 392,27t – 3728,4 для Scopus. Отже, середньорічний обсяг приросту кількості 

таких публікацій становить 16 (R² = 0,780) у WoS і 392 у Scopus (R² = 0,860). 

Екстраполяція за лінійним трендом свідчить, що у 2025 р. у WoS буде 
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проіндексовано 738 публікацій, у Scopus – 18239 робіт. Беручи до уваги те, що 

коефіцієнти детермінації за експоненційними трендами вищі проти лінійних, то 

можна прогнозувати більші темпи нарощування публікаційної активності у 

сфері управління проєктами в середньостроковій перспективі.  

Візуалізація здобутих результатів у розрізі десятки країн-лідерів (рис. 1.8) 

дала змогу констатувати, що більше 50 % робіт із терміном «project 

management» опублікували вчені з американською, китайською, 

великобританською, німецькою та австралійською афіліаціями в обох базах. 

  
а) б) 

Рис. 1.8. 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. 

Джерело: побудувала авторка на основі даних баз WoS та Scopus. 

Отже, згідно з базою WoS, найбільше статей опублікували автори зі США 

(18,9 %), Китаю (16,1 %), Великобританії (6,9 %), Німеччини (4,6 %), Австралії 

(4,1 %), Іспанії (3,5 %), Канади (3,3 %), Бразилії (3,2 %), Італії (2,8 %) та 

Франції (2,6 %). Згідно з базою Scopus, десятка країн-лідерів має подібний 

вигляд: США (28,9 %), Великобританія (9,6 %), Китай (7,0 %), Німеччина 

(6,1 %), Австралія (4,6 %), Канада (4,3 %), Італія (3,8 %), Франція (3,5 %), 

Іспанія (2,7 %) та Нідерланди (2,6 %). Як і в попередніх випадках, Україна не 

потрапила до числа передових країн світу за кількістю відповідних публікацій, 

при цьому в Scopus проіндексовано 747 робіт (0,2 %) українських науковців, що 

свідчить про наявність прогалин у вітчизняних дослідженнях. 
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терміном «project management» (дод. А, рис. А.5) вказують на те, що провідні 

позиції посідають такі галузі знань: інженерна (22,5 %), комп’ютерна (11,7 %), 

медична (9,8 %), соціальна (8,5 %) і бізнес, менеджмент та облік (8,1 %). Значна 

кількість публікацій також належить до наук про довкілля (7,9 %), наук про 

Землю (4,3 %), дещо менше – до аграрних і біологічних наук (3,0 %). Зазначене 

переконливо підтверджує міждисциплінарність і мультидисциплінарність 

(трансдисциплінарність) досліджень у сфері управління проєктами у світі. До 

числа ТОП-10 організацій за кількістю профінансованих публікацій належать 

Національний фонд природничих наук Китаю (0,9 %), Європейська комісія 

(0,7 %), Національний науковий фонд (0,6 %), Національний інститут здоров’я 

(0,4 %), Сьома рамкова програма (0,3 %) та ін. (дод. А, рис. А.4). 

Додатково виконаний пошук у базі Scopus терміна «project management» у 

назвах журналів, конференцій і книг дав змогу знайти 7310 джерел, більшість із 

яких (77,2 %) опублікували представники з Китаю (19,8 %), США (15,1 %), 

Великобританії (14,6 %), Австралії (8,3 %), Канади (4,9 %), Німеччини (3,4 %), 

Гонконгу (2,9 %), Франції (2,8 %), Норвегії (2,7 %) та Швеції (2,7 %). Кількість 

цих робіт у динаміці зростала (від п’яти у 1981 р. до 560 у 2019 р.). Більша 

частина вказаних робіт належить до бізнесу, менеджменту й обліку (54,4 %), 

інженерних наук (16,2 %), наук про довкілля (10,6 %), економіки, економетрики 

й фінансів (7,3 %). Національний фонд природничих наук Китаю 

профінансував найбільшу частку (3,4 %) досліджень за цією тематикою. До 

числа найвпливовіших у світі за кількістю публікацій у сфері управління 

проєктами належать такі автори: R. Müller (61), P. Patanakul (52), D. Z. Milosevic 

(48), D. Dalcher (40), S. Srivannaboon (38), M. Martinsuo (34), M. Aubry (33), 

J. Söderlung (33), J. R. Turner (29), H. G. Gemünden (28). Отже, за публікаційною 

активністю з управління проєктами лідером є професор Норвезької бізнес-

школи, головний редактор журналу «Project Management Journal» R. Müller, 

який досліджує питання лідерства й консалтингу в управлінні проєктами, 

програмами та портфелями проєктів.  

Наступний крок полягав у дослідженні динаміки публікаційної активності 
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дещо вужчого сегменту – «innovation project management» (рис. 1.9). 

 
Рис. 1.9. Динаміка й прогноз кількості проіндексованих у Web of Science та 

Scopus публікацій, які містять у назві термін «innovation project 

management» 

Джерело: побудувала авторка на основі даних баз WoS та Scopus. 

Хронологічний аналіз, знову-таки, дав змогу ідентифікувати загальну 

тенденцію до зростання кількості публікацій у сфері управління інноваційними 

проєктами, при цьому періодом її формування можна вважати останні 15 років, 

оскільки починаючи саме із 2006 р. щорічно у WoS індексували не менше п’яти 

робіт, а у Scopus – не менше 500 публікацій. Максимум публікаційної 

активності у WoS припадав на 2016 р. (30 робіт), а у Scopus – на 2018 р. 

(1134 публікації). Виявлені тенденції описують рівняння: y = 0,7511t – 4,4414 

для WoS та y = 24,418t – 295,56 для Scopus. Отже, середньорічний приріст 

публікацій у WoS становить 0,75 (R² = 0,685) і 24,4 у Scopus (R² = 0,810). 

Прогноз за лінійним трендом свідчить, що у 2025 р. у WoS буде проіндексовано 

42 публікації, у Scopus – 1072 роботи. За поліноміальними трендами прогнозні 

показники дещо більші, що вказує не тільки на збереження, а й на підвищення 

актуальності досліджень з управління інноваційними проєктами. 

Установлено, що китайські, американські, німецькі та великобританські 

вчені мали найбільшу частку статей про управління інноваційними проєктами в 

аналізованих базах (рис. 1.10).  
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а) б) 

Рис. 1.10. ТОП-10 країн за кількістю проіндексованих у Web of Science (а) 

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

management», 1970–2020 рр. 

Джерело: побудувала авторка на основі даних баз WoS та Scopus. 

Так, згідно з базою WoS, серед 226 робіт 20,8 % написали вчені з Китаю та 

по 7,1 % документів – із Німеччини та США відповідно. Учені з Бразилії, 

Великобританії, Франції та Росії мали по 5,8 % публікацій; Австралії – 5,3 %, а 

Нідерландів й Іспанії – по 4,9 %. Із 17285 робіт зі Scopus, найбільше робіт 

опублікували вчені з таких країн: США (22,8 %), Великобританія (10,4 %), 

Китай (7,1 %), Німеччина (6,5 %), Австралія (4,5 %), Італія (4,5 %), Канада 

(4,1 %), Нідерланди (4,0 %), Франція (3,8 %) та Іспанія (3,6 %). Як бачимо, цей 

розподіл лідерів є доволі синхронним із територіальним розподілом 

публікаційної активності у сфері управління проєктами в цілому. Публікації 

українських учених із терміном «innovation project management» у WoS 

відсутні, а в Scopus становлять лише 0,5 % (79 робіт), що, знову-таки, свідчить 

про необхідність активізації наукових досліджень у цьому напрямі. 

Аналіз і синтез результатів галузевого розподілу проіндексованих у Scopus 

публікацій підтвердив зроблений раніше висновок про міждисциплінарність і 

мультидисциплінарність досліджень у сфері управління інноваційними 

проєктами у світі. Так, найбільша кількість публікацій із терміном «innovation 

project management» характерна для таких наук: інженерні (20,1 %), бізнес, 

менеджмент та облік (17,5 %), комп’ютерні (11,1 %), соціальні (9,6 %) і медичні 

(8,8 %) (дод. А, рис. А.7). Також учені досліджують різні аспекти управління 
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інноваційними проєктами: ухвалення рішень (5,9 %), екологічні (4,5 %), 

енергетичні (2,8 %), економічні, економетричні й фінансові (2,5 %). До числа 

ТОП-10 організацій за кількістю профінансованих публікацій належать 

Європейська комісія (1,1 %), Національний фонд природничих наук Китаю 

(0,6 %), Національний науковий фонд (0,5 %), Сьома рамкова програма (0,5 %), 

Рамкова програма «Горизонт 2020» (0,4 %) та ін. (дод. А, рис. А.8). 

На основі аналізу динаміки кількості статей із терміном «economic 

management» протягом останніх 50 років (рис. 1.11), ми виявили (1) тенденцію 

до швидкого зростання (особливо з 2006 р.) кількості публікацій у світі 

(кількість робіт зросла у 24 рази у WoS та в 164 рази в Scopus) та (2) прогалини 

в дослідженнях в українській науці, які потребують заповнення. Виявлені 

тренди відображають рівняння: y = 6,0991t – 50,047 для WoS та y = 299,51t –

 2424,2 для Scopus. Отже, у середньому за рік кількість публікацій у WoS 

зростала на 6,1 (R² = 0,703) і 299,5 у Scopus (R² = 0,778). Апробація 

поліноміальних трендів дає підстави прогнозувати збільшення публікаційної 

активності у 2025 р. у WoS до 478 публікацій, у Scopus – до 21513 робіт. 

Установлено, що найбільшу питому вагу робіт опублікували вчені з 

американською, великобританською та китайською афіліацією (рис. 1.12). 

 

Рис. 1.11. Динаміка й прогноз кількості проіндексованих у Web of Science 

та Scopus публікацій, які містять у назві термін «economic management» 

Джерело: побудувала авторка на основі даних баз WoS та Scopus. 
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Так, згідно з базою WoS, найбільше (65,6 %) статей опублікували вчені з 

таких країн: США (22,4 %), Великобританія (7,2 %), Китай (7,1 %), Чехія 

(6,3 %), Канада (4,3 %), Німеччина (4,2 %), Австралія (3,8 %), Франція (3,6 %), 

Росія (3,4 %) та Іспанія (3,3 %). Згідно з базою Scopus, ТОП-10 країн-лідерів за 

публікаційною активністю (68,0 %) включає: США (24,1 %), Великобританію 

(8,8 %), Китай (8,7 %), Австралію (4,7 %), Німеччину (4,6 %), Канаду (4,1 %), 

Італію (3,6 %), Францію (3,2 %), Індію (3,2 %) та Іспанію (3,1 %).  

  
а) б) 

Рис. 1.12. ТОП-10 країн за кількістю проіндексованих у Web of Science (а) 

та Scopus (б) публікацій, які містять у назві термін «economic management», 

1970–2020 рр. 

Джерело: побудувала авторка на основі даних баз WoS та Scopus. 

Питома вага українських публікацій із терміном «economic management» у 

WoS становить 1,7 % (92 роботи), а в Scopus – 0,5 % (1516 робіт), що серед 

аналізованих понять є одним із найкращих показників, проте є істотні резерви 

для зростання. 

Дещо неочікуваним виявився розподіл за галузями знань проіндексованих 

у Scopus публікацій, які містять термін «economic management» (дод. А, 

рис. А.7): науки про довкілля (13,9 %), медичні (13,6 %), соціальні (10,6 %), 

інженерні (10,6 %), бізнес, менеджмент та облік (8,3 %). Однак, якщо об’єднати 

бізнес, менеджмент та облік з економікою, економетрикою та фінансами, то в 

цілому на їх частку припадає 13,0 %, що забезпечить їм третю позицію. Отже, і 

в цьому випадку можна резюмувати про міждисциплінарність досліджень. Як і 

в попередніх випадках, Національний фонд природничих наук Китаю (1,8 %), 
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Національний науковий фонд (0,7 %), Європейська комісія (0,6 %) і Сьома 

рамкова програма (0,3 %) профінансували найбільшу питому вагу (3,4 %) 

наукових досліджень за аналізованою тематикою (дод. А, рис. А.10). 

Завершальний крок полягав у визначенні трендів і прогнозі публікаційної 

активності щодо терміна «project financing» (рис. 1.13), який належить до числа 

тих, що поєднує між собою економічне управління з управлінням проєктами.  

 

Рис. 1.13. Динаміка й прогноз кількості проіндексованих у Web of Science 

та Scopus публікацій, які містять у назві термін «project financing» 

Джерело: побудувала авторка на основі даних баз WoS та Scopus. 

Багаторазове збільшення кількості публікацій (у 37 разів у WoS та в 

130 разів у Scopus) свідчить про істотне пожвавлення наукової дискусії у світі з 

приводу проєктного фінансування. Виявлені тренди математично описують 

лінійні рівняння: y = 1,221t – 9,8563 для WoS та y = 13,085t – 96,935 для Scopus. 

Отже, у середньому за рік кількість публікацій у WoS зростала на 1,2 

(R² = 0,677) і 13,1 у Scopus (R² = 0,778). Із використанням поліноміальних 

трендів можна прогнозувати збільшення публікаційної активності у світі щодо 

проєктного фінансування у 2025 р. у WoS до 93 публікацій, у Scopus – до 

778 робіт. 

Світовими лідерами за кількістю публікацій із терміном «project financing» 

є США, Великобританія та Китай (рис. 1.14), на частку яких загалом припадає 

44,9 % і 39,4 % світового потоку публікацій відповідно у WoS та Scopus.  
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а) б) 

Рис. 1.14. ТОП-10 країн за кількістю проіндексованих у Web of Science (а) 

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

1970–2020 рр. 

Джерело: побудувала авторка на основі даних баз WoS та Scopus. 

Згідно з базою WoS, найбільша публікаційна активність характерна для 

вчених із таких країн: США (21,7 %), Китай (14,2 %), Великобританія (9,0 %), 

Італія (3,5 %), Німеччина (3,3 %), Росія (3,2 %), Румунія (2,4 %), Іспанія (2,4 %), 

Австралія (2,1 %) і Франція (2,1 %). До ТОП-10 країн-лідерів за публікаційною 

активністю згідно з базою Scopus належать: США (26,7 %), Великобританія 

(6,8 %), Китай (6,0 %), Німеччина (4,2 %), Росія (3,8 %), Канада (2,9 %), 

Австралія (2,7 %), Італія (2,6 %), Франція (2,5 %) та Іспанія (2,3 %). Питома 

вага українських публікацій із терміном «project financing» у Scopus становить 

0,7 % (81 робота), що, знову-таки, вказує на прогалини у вітчизняних 

дослідженнях, тому є потреба в приділенні більшої уваги проєктному 

фінансуванню та кращій інтеграції української науки до світового простору. 

Додатково здійснений пошук у базі Scopus терміна «project financing» у 

назвах журналів, конференцій і книг дав змогу знайти 23 джерела, опубліковані 

у 2018 р. Фактично це розділи колективної монографії «Проєктне фінансування 

в теорії та практиці: проєктування, структурування та фінансування приватних і 

публічних проєків», виданої за редакцією S. Gatti [7].  

Як і попередньому випадку, виявлено неочікуваний розподіл за галузями 

знань проіндексованих у Scopus публікацій, які містять термін «project 
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financing» (дод. А, рис. А.11): інженерні (15,6 %), медичні (14,5 %), соціальні 

(13,0 %), бізнес, менеджмент та облік (9,6 %). Загалом на бізнес, менеджмент та 

облік разом із економікою, економетрикою та фінансами припадало 17,1 % 

досліджень, що забезпечує їм першу позицію. Водночас у базі WoS виявлено 

дещо інший розподіл публікацій за галузями знань: економіка (17,7 %), бізнес-

фінанси (14,2 %), менеджмент (13,9 %), енергетичне паливо (10,4 %), бізнес 

(10,3 %), інженерія (9,3 %), науки про довкілля (6,7 %) та ін. Отже, знову-таки, 

підтверджується пріоритетність міждисциплінарних досліджень, оскільки 

навіть питання проєктного фінансування вивчають учені різних галузей знань. 

До числа ТОП-10 організацій за кількістю профінансованих досліджень 

належать Національний фонд природничих наук Китаю (0,8 %), Європейська 

комісія (0,7 %), Національний інститут здоров’я (0,5 %), Світовий банк (0,4 %), 

Національний науковий фонд (0,3 %) та ін. (дод. А, рис. А.12). 

Хронологічний аналіз і синтез публікаційної активності за даними бази 

WoS із авторським розподілом досліджуваного часового діапазону на два 

підперіоди (табл. 1.2) дав підстави для таких висновків:  

Таблиця 1.2 

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 

Джерело: розрахувала авторка на основі даних бази WoS. 

(1) за частотою використання у світовому академічному середовищі 

ключові для нашого дослідження поняття можна розташувати в порядку 
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зниження в такий ряд – project > project management > economic management > 

innovation project > project financing > innovation project management; (2) близько 

50 % аналізованих робіт опубліковано за останнє десятиліття (протягом 2011–

2020 рр.), зокрема для терміна «project» – 47,1 %, «innovation project» – 73,0 %, 

«project management» – 54,6 %, «innovation project management» – 67,7 %, 

«economic management» – 54,3 %, «project financing» – 51,7 %. 

Контент-аналіз щодо частоти використання ключових для нашого 

дослідження понять у базі Scopus (табл. 1.3) повністю підтвердив зроблені вище 

висновки. Установлено, що серед аналізованих термінів найчастіше вчені 

використовували «project». Узагальнення частоти використання термінів у 

наукових публікаціях дало змогу в порядку спадання розмістити їх у такий ряд 

– project > project management > economic management > innovation project > 

innovation project management > project financing. Як і в попередньому випадку, 

близько половини аналізованих робіт опубліковано за останнє десятиліття (і 

приблизно стільки ж протягом попередніх понад 40 років – 1970–2010 рр.), 

зокрема для терміна «project» – 49,8 %, «innovation project» – 63,5 %, «project 

management» – 45,3 %, «innovation project management» – 56,9 %, «economic 

management» – 52,2 %, «project financing» – 47,1 %. 

Таблиця 1.3 

Часовий розподіл кількості проіндексованих у Scopus публікацій, які 

містять у назві, анотації, ключових словах базові 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 1472092 738857 50,2 733235 49,8 

Innovation project 45139 16489 36,5 28650 63,5 

Project management 326538 178752 54,7 147786 45,3 

Innovation project 

management 
17285 7447 43,1 9838 56,9 

Economic management 278300 133072 47,8 145228 52,2 

Project financing 12439 6577 52,9 5862 47,1 

Джерело: розрахувала авторка на основі даних бази Scopus. 
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3. Бібліометричний аналіз і графічна візуалізація. На цьому етапі для 

бібліометричного аналізу ми використали комп’ютерну програму VOSviewer 

[8], що дозволило провести кластеризацію та мережеву візуалізацію найбільш 

уживаних термінів щодо управління проєктами в публікаціях за 1970–2020 рр., 

що проіндексовані у базі Web of Science Core Collection. 

У результаті на першому етапі ідентифіковано 489 ключових слів із 

частотою використання більше п’яти разів. Далі цей перелік уточнено шляхом 

виключення слів-синонімів і тих, що не мали смислового навантаження для 

бібліометричного аналізу. Решту 297 ключових слів використано для аналізу 

методом «co-occurrence», результати якого представлено на рис. 1.15.  

 

Рис. 1.15. Бібліографічна карта найбільш уживаних термінів в 

англомовних публікаціях у сфері управління проєктами (project 

management) за 1970–2020 рр. 

Джерело: побудувала авторка на основі даних бази Web of Science Core Collection за 

допомогою програми VOSviewer.  
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Розроблена карта наочно демонструє частоту використання термінів 

(уживаних не менше п’яти разів у назвах публікацій, анотаціях і ключових 

словах), про що свідчить величина відповідного кола та розмір шрифту терміна. 

Отже, чим більший розмір шрифту й розмір кола, тим у більшій кількості 

публікацій трапляється відповідний термін. Колір позначає групи зв’язаних 

термінів, які утворюють так звані кластери (наприклад, червоний кластер, 

зелений кластер, блакитний кластер). Отже, на основі кольору кіл можна 

робити висновки про належність терміна до відповідного кластера. Мережева 

візуалізація відображає систему зв’язків між термінами (чим ближче 

розташовані один до одного, тим більший рівень семантичної тісноти) як у 

рамках одного кластера, так і між кластерами. Лінії відображають зв’язки між 

окремими ключовими словами. 

Отже, здобуті результати дослідження дозволили виділити 11 кластерів, 

кожен із яких об’єднує в собі різну кількість близьких за тематикою ключових 

термінів із різною частотою вживання та загальною тіснотою зв’язку (дод. А, 

табл. А.1). Аналізовані 297 ключових слів у сфері управління проєктами 

згруповано в тематичні кластери таким чином: 

1) кластер 1 – включає 54 терміни, найбільш уживаними є такі поняття: 

project management (управління проєктами), risk management (управління 

ризиками), management (управління), construction project (будівельні проєкти), 

project risk management (управління ризиками проєкту). Частота вживання 

вказаних ТОП-5 термінів становить відповідно 908, 165, 72, 53 і 28 разів. 

Умовно цей кластер можна назвати «управління проєктними ризиками», він 

перебуває в центрі бібліографічної карти та є наймасштабнішим; 

2) кластер 2 – включає 40 термінів, найбільш уживаними є такі поняття: 

knowledge management (управління знаннями), impact (вплив), product 

development (розробка продукту), strategy (стратегія), project portfolio 

management (управління портфелем проєктів). Частота вживання вказаних 

ТОП-5 термінів становить відповідно 107, 104, 74, 67 і 55 разів. Умовно цей 

кластер можна назвати «стратегія управління знаннями в проєктах»; 
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3) кластер 3 – включає 34 терміни, найбільш уживаними в цьому кластері є 

такі: project (проєкт), integration (інтеграція), system (система), information 

(інформація), stakeholders (стейкголдери). Частота вживання вказаних ТОП-5 

термінів становить відповідно 98, 44, 37, 32 і 25 разів. Умовно цей кластер 

названо «система управління інтеграцією та стейкголдерами в проєктах»; 

4) кластер 4 – включає 27 термінів, найбільш уживані в цьому кластері такі 

поняття: leadership (лідерство), time (час), teams (команди), success factors 

(фактори успіху), competences (компетентності). Частота вживання вказаних 

ТОП-5 термінів становить відповідно 62, 33, 25, 24 і 19 разів. Умовно цей 

кластер можна назвати «фактори успішного й компетентного управління часом 

і командоутворенням у проєктах»; 

5) кластер 5 – включає 26 термінів, найбільш уживані в цьому кластері такі 

поняття: framework (фреймворк), construction (розроблення), critical success 

factors (критичні фактори успіху), methodology (методологія), sustainability 

(сталість). Частота вживання вказаних ТОП-5 термінів становить відповідно 

112, 98, 47, 38 і 38 разів. Умовно цей кластер можна назвати «методологія 

управління критичними факторами успіху для забезпечення сталості проєктів»; 

6) кластер 6 – включає 25 термінів, найбільш уживані в цьому кластері такі 

поняття: innovation (інновації), knowledge (знання), uncertainty (невизначеність), 

organizations (організації), complexity (комплексність). Частота вживання 

вказаних ТОП-5 термінів становить відповідно 126, 101, 84, 70 і 55 разів. 

Умовно цей кластер можна назвати «комплексне управління інноваційними 

проєктами в умовах невизначеності»; 

7) кластер 7 – включає 25 термінів, найбільш уживані в цьому кластері такі 

поняття: success (успіх), implementation (упровадження), human resource 

management (управління людськими ресурсами), investment project 

(інвестиційний проєкт), transformational leadership (трансформаційне лідерство). 

Частота вживання вказаних ТОП-5 термінів становить відповідно 143, 55, 12, 12 

і 12 разів. Умовно цей кластер можна назвати «успішне впровадження 

інвестиційних проєктів та управління людськими ресурсами»; 
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8) кластер 8 – включає 20 термінів, найуживаніші в цьому кластері такі 

поняття: performance (продуктивність), communication (комунікація), 

information technology (інформаційні технології), decision (рішення), project 

complexity (комплексність проєкту). Частота вживання цих ТОП-5 термінів 

становить відповідно 285, 38, 26, 12 і 12 разів. Умовно цей кластер можна 

назвати «інформаційно-комунікаційні технології в управлінні проєктами»; 

9) кластер 9 – включає 20 термінів, найуживаніші в цьому кластері такі 

поняття: model (модель), design (дизайн), quality (якість), research-and-

development (дослідження та розробки), optimization (оптимізація). Частота 

вживання цих ТОП-5 термінів становить відповідно 152, 76, 36, 18 і 17 разів. 

Умовно цей кластер можна назвати «моделі оптимізації управління якістю 

досліджень і розробок»; 

10) кластер 10 – включає 19 термінів, найуживаніші в цьому кластері такі 

поняття: coordination (координація), operations management (операційний 

менеджмент), evolution (еволюція), benchmarking (бенчмаркінг), resources 

(ресурси). Частота вживання цих ТОП-5 термінів становить відповідно 14, 14, 

13, 12 і 11 разів. Умовно цей кластер можна назвати «виробничий менеджмент, 

бенчмаркінг і координація використання ресурсів»; 

11) кластер 11 – включає 7 термінів, найпопулярніші в цьому кластері такі 

поняття: risk (ризик), organization (організація), team (команда), partnering 

(партнерство), entropy (ентропія). Частота вживання цих ТОП-5 термінів 

становить відповідно 68, 49, 20, 6 і 5 разів. Умовно цей кластер можна назвати 

«ризики, організація команд і партнерство». 

Загальна сила зв’язку (Total link strength) вказує на загальну кількість 

публікацій, у яких трапляються найпопулярніші ключові слова. Так, у цілому за 

всіма сформованими кластерами у світових академічних публікаціях 

найчастіше цитувалися такі ключові слова: project management (1782), 

performance (1219), success (606), model (575), innovation (520).  

Зазначимо, що умовні назви кластерів сформовано на основі ТОП-5 

найчастіше використовуваних термінів, що хоч і є доволі умовним, однак 
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відображає пріоритетний напрям досліджень для кожного кластера. Здобуті 

результати переконливо свідчать про те, що управління проєктами є широкою 

та різноманітною сферою досліджень, при цьому економічне управління 

інноваційними проєктами є одним із багатьох напрямів, що наразі перебуває на 

стадії становлення й належить до числа перспективних. 

Слід наголосити, що в жодному з проаналізованих кластерів не траплялися 

не менше п’яти разів терміни, які б стосувалися сільського господарства, 

аграрних підприємств чи фермерських господарств. Це свідчить про те, що 

дослідження галузевих аспектів управління інноваційними проєктами, зокрема 

в аграрному секторі, у світі, очевидно, перебуває на початкових стадіях, 

принаймні, такий висновок випливає з проаналізованої вибірки публікацій. Це 

може бути пов’язано з тим, що в переважній більшості розвинутих країн 

сільське господарство зосереджено в дрібних фермерських господарствах, які 

зазвичай не реалізують масштабних інноваційних проєктів і, відповідно, не 

застосовують методи управління ними. Також відзначимо, що в контексті 

економічного управління проєктами до основних найуживаніших термінів 

можна віднести такі: efficiency (ефективність), value management (управління 

вартістю), evaluation (оцінювання), cost management (управління витратами), 

investment (інвестиції), cost control (контроль витрат), competitiveness 

(конкурентоспроможність), value of project management (цінність управління 

проєктами), project cost (вартість проєкту), project financing (проєктне 

фінансування), business performance (ефективність бізнесу), business value 

(вартість бізнесу), market orientation (орієнтація на ринок). Частота вживання 

цих термінів коливається від п’яти до 13 разів. Отже, можна зазначити, що 

вказані терміни формують основу наукового ландшафту економічного 

управління інноваційними проєктами. 

У результаті накладної візуалізації, яку обрано в ролі дієвого інструменту 

для ідентифікації та перевірки останніх тенденцій у дослідженнях в часовому 

вимірі, побудовано бібліографічну карту хронології вживання термінів в 

аналізованих публікаціях у сфері управління проєктами (рис. 1.16). Колір кіл 
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відображає середнє для кластера значення року публікації відповідних термінів.  

 

Рис. 1.16. Бібліографічна карта хронології вживання термінів в 

англомовних публікаціях у сфері управління проєктами (project 

management) за 1970–2020 рр. 

Джерело: побудувала авторка на основі даних бази Web of Science Core Collection за 

допомогою програми VOSviewer.  

У цьому випадку ті терміносполуки, що з’явилися останнім часом (середній рік 

видання – 2018), позначено жовтим кольором; ті ж, що з’явилися раніше 

(середній рік видання – 2010), – зафарбовано темно зеленим кольором. Отже, 

градація кольору в легенді карти визначається часом оприлюднення публікації. 

Таким чином, як бачимо більшість найбільш уживаних термінів не є 

абсолютно новими, оскільки з’явилися в попередні роки, проте інтенсивність їх 

використання залишається високою. Водночас до числа тих понять, що широко 

використовували саме в останні роки під час досліджень у сфері управління 

проєктами, належать зокрема такі, як: agile (гнучка методологія), benefits 

(вигоди), competences (компетентності), engagement (взаємодія), taxonomy 

(таксономія), innovations (інновації), innovation project (інноваційний проєкт). 
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Отже, на основі бібліометричного аналізу світових публікацій визначено 

сучасний стан, пріоритети, актуальні й перспективні напрями досліджень у 

сфері управління проєктами. Бібліометричний аналіз дав змогу виявити рівень 

досліджень із порушеної проблеми у світі та Україні й ідентифікувати 

невирішені проблемні питання. Крім того, здобуті результати бібліометричного 

аналізу в поєднанні з патентним аналізом можуть бути використані для 

прогнозування наукового забезпечення розвитку управління інноваційними 

проєктами в Україні, наприклад, із використанням методологічного підходу, 

запропонованого в роботі М. О. Кизима зі співавторами [9]. 

Здобуті результати формують основу для кращого розуміння управління 

інноваційними проєктами як сфери між- і мультидисциплінарних досліджень; 

вони є термінологічним ландшафтом сучасної економічної парадигми 

управління інноваційними проєктами аграрних підприємств. Виявлено низьку 

інтернаціоналізацію українських досліджень в аналізованій сфері. Наступний 

крок нашого дослідження передбачав перехід від розгляду порушеного питання 

на міжнародному рівні до теоретичного аналізу вітчизняних напрацювань. 

Через незначну кількість українських публікацій у міжнародних індексованих 

журналах аналіз виконано переважно на основі робіт, опублікованих у 

вітчизняних виданнях. Його результати висвітлено в наступному параграфі.  
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1.2. Формування сучасної парадигми управління інноваційними 

проєктами аграрних підприємств 

 

Нині серед науковців немає єдиного погляду щодо сутності поняття 

«парадигма», як і стосовно того, хто його вперше запропонував. Так, є думка, 

що вперше вказаний термін застосував позитивіст Г. Бергман, або 

Нобелівський лауреат Д. Балтімор, або філософ Т. Кун. Останньому належить 

найбільший пріоритет у науковому обґрунтуванні сутності парадигми, 

виокремленні епістемічного («сукупність фундаментальних знань, цінностей, 

переконань і технічних прийомів, що слугують зразком для наукової 

діяльності») та соціального («конкретне наукове співтовариство, цілісність та 

межі якого вона визначає») аспектів парадигми. На сучасному етапі парадигма 

належить до числа тих спеціальних термінів, без яких важко уявити наукове 

дослідження [10]. Як відомо, «парадигма (від грец. παράδειγμα, «приклад, 

модель, зразок») є сукупністю фундаментальних наукових установок, уявлень і 

термінів, що приймає й поділяє наукове співтовариство і яка об’єднує більшість 

його членів. Парадигма – в методології науки – сукупність цінностей, методів, 

технічних навичок і засобів, прийнятих у науковому співтоваристві в межах 

сталої наукової традиції у певний період часу» [11]. Теперішня ситуація 

характеризується переходом від класичної традиційної до постмодерної (або 

постнекласичної) парадигми менеджменту, яка має бути органічною, що 

передбачає можливу істотну варіативність і гнучкість у процесі модернізації 

системи управління [12] і ґрунтується на засадах синергетики [13].  

У циклі наукових праць Й. С. Ситника розроблено підхід до формування 

парадигми менеджменту світогляду й особистісно-власницького зростання на 

засадах інтелектуалізації систем менеджменту підприємства та визначено 

ключові принципи формування парадигм менеджменту [14; 11; 15; 16]. 

Компаративний аналіз ключових ознак (табл. 1.4) свідчить про парадигмальні 

риси сучасної парадигми менеджменту, які мають бути притаманні управлінню 

інноваційними проєктами як складнику загальної системи управління.  
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Таблиця 1.4 

Порівняльний аналіз ключових ознак парадигм менеджменту 

Характеристики Парадигма кінця ХХ століття 
Нова парадигма І третини  

ХХІ століття 

Підприємство Організація або система 
«Жива» організація – органічне 

об’єднання інтелектуальних людей 

Ціль 
Результати виробництва (обсяг, 

прибуток) 

Створення конкурентних переваг. 

Максимізація інтелектуального 

капіталу 

Завдання Матеріальні 

Трансформація інтелектуально-

знаннєвого капіталу та ментальних 

ідей у товари, роботи, послуги 

Ієрархія Вертикальна Горизонтальна 

Влада/контроль Вищого менеджменту 
Самоменеджмент / індивідуальний, 

командний 

Технології 

управління 

засновані на 

Розподілі та кооперації праці, 

влади та відповідальності, 

регламентації процесів 

Інтеграції інтересів і цінностей 

працівників, самореалізації 

особистості, лідерстві, соціальному 

партнерстві 

Керівник Адміністратор, менеджер Координатор, консультант 

Пріоритетність 

підготовки 

менеджера 

Процесна й аналітична 

компетентність 
Людинознавча компетентність 

Лідерство Автократичне Світоглядне, ідейне, диференційне 

Персонал Однорідний 
Уніфікований за ментально-

культурним принципом 

Праця Виробництво та управління Творчість, змагальність 

Людина 

«Виробничий ресурс» 

підприємства або «фактор 

виробництва» 

Інтелектуально-духовна 

особистість 

Цілі кар’єри Безпека Особистісне й власницьке зростання 

Виконання 

завдань 
Колективне Персоніфіковане / командне 

Відповідальність Особисті мотиви Об’єктивна необхідність 

Технології Механічні 
Інформаційні, програмна інженерія, 

нанотехнології 

Культура Стабільність, раціональність Гармонійна цілісність 

Рушійна сила Конкуренція Інтелект, знання, духовність 

Фокус уваги 

підприємництва 
Прибуток Споживачі, носії ідей та інтелекту 

Ринки Локальні, внутрішні Індивідуалізовані / асоціативні 

Якість За можливістю Ідеальна 

Джерело: [11]. 

На думку М. В. Чорної, нова парадигма управління має базуватися на 

таких положеннях: «об’єктом управління має виступати підприємство як 

відкрита, складна, динамічна, здатна до самоорганізації соціально-економічна 

система; незначна зміна у зовнішньому оточенні може радикально змінити 
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поведінку усієї системи; розширення наявного інструментарію й технології 

управління; максимальне спрощення організації та структури управління; 

застосування взаємодоповнювальних стилів управління; орієнтація управління 

на залежність від ефективності результатів функціонування системи в цілому; 

відведення пріоритетного місця людині в системі управління» [17]. 

Ми погоджуємося з тим, що менеджмент XXI століття має виключно 

інноваційний характер, при цьому інновації як основний фактор розвитку й 

стиль життя змушують підприємства впроваджувати й розвивати проєктно-

орієнтований підхід до управління для створення стійких конкурентних 

переваг. Тому центральне місце в новій парадигмі менеджменту XXI століття 

займає проєктний підхід, який базується на загальних компетентностях 

управлінського характеру, сучасного маркетингу й креативного мислення [18]. 

Щодо співвідношення понять «методологія» та «парадигма» є підстави 

погодитися із Н. І. Шиян, що це споріднені поняття, тобто «парадигма – це 

форма існування методології, яка з необхідною повнотою віддзеркалює 

особливості наукового пізнання на певному етапі його розвитку» [19]. Під час 

побудови сучасної парадигми досліджень слід ураховувати такі особливості: 

послідовне застосування масових даних із використанням комп’ютерних 

технологій їхньої обробки для побудови моделей протікання економічних 

процесів; якомога повніше відображення в парадигмі особливостей, 

притаманних об’єкту дослідження на сучасному етапі його розвитку; 

послідовна орієнтація на інноваційно-інвестиційний шлях його розвитку [19]. 

Підтримуючи думку, що підґрунтям сучасної парадигми економіки сільського 

господарства є сталий розвиток на інноваційно-інвестиційній основі [20], 

вважаємо що це положення можна застосувати й до сучасної парадигми 

економічного управління інноваційними проєктами аграрних підприємств. 

Більше того, з урахуванням зазначеного, є підстави ввести в науковий обіг 

поняття «проєкти сталого розвитку аграрних підприємств» і «стале управління 

інноваційними проєктами», місія яких полягає в імплементації концепції 

сталого розвитку через призму підготовки й упровадження відповідних 
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проєктів та ухвалення сталих (збалансованих) управлінських рішень.  

Парадигма управління проєктами відображає як рівень розвитку науки 

управління проєктами та програмами, так і потреби практики, що впливають на 

удосконалення систем управління. Кібернетична парадигма управління 

проєктами, в якій головним є функціонування прямого та зворотного зв’язку 

керуючої та керованої систем, нині змінюється більш складною системою 

проактивного управління з передбаченням викликів і загроз, їх накопиченням у 

межах життєвого циклу управління проєктами [21].  

В історичному аспекті управління проєктами починалося з так званої 

«технічної управлінської парадигми», у рамках якої проєкти й проєктну 

діяльність розглядали у вигляді технічних моделей. Пізніше сформувалися 

«менеджерська управлінська парадигма» та «фенотипна управлінська 

парадигма». Нині вчені пропонують розглядати їх як єдине ціле – тріадна 

парадигма [22]. Пілотне дослідження можливості використання підходу щодо 

структуризації схематичної, системної та сервісної моделей проєкту з позиції 

базових положень тріадної парадигми управління проєктами на прикладі 

проєктів розробки та впровадження подрібнювачів-змішувачів кормів для 

тваринництва засвідчило її життєздатність [23]. 

Сучасна парадигма управління проєктами дедалі менше спирається на 

тейлоризм, характеризується не простою старанністю кожного працівника, а 

його ініціативою, відповідає швидким і часом непередбачуваним змінам 

зовнішнього середовища, дозволяє швидко пристосовуватися до постійно 

мінливих умов. Вона заснована на інноваціях і використанні знань. Нова 

парадигма не є усталеною теорією і відповідно схемою виявлення проблем та їх 

вирішення. Вона постійно трансформується під впливом змін соціально-

економічної практики й практики управління. Зокрема, в останні роки 

ідентифіковано такі тенденції цих змін: бурхливий розвиток здобула культура 

організації; стратегічне управління, зокрема стратегічне планування, 

застосовують у все більш широкому спектрі спеціальних додатків; методи й 

технології сучасного управління, опрацьовані в комерційних підприємствах, 
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поширюються на некомерційні сфери, включаючи державний сектор [21]. 

Є думка, що «теперішні підходи до управління проєктами потребують 

перегляду, оскільки вони задумані вузько, занадто орієнтовані на досягнення 

цілей і надмірно жорсткі». Підкреслюючи обмеження традиційних практик, у 

яких домінують принципи управління цілями, R. Picciotto пропонує ширше 

застосовувати гнучкі підходи до управління проєктами в складному й 

турбулентному середовищі, а також започатковує міжнародну ініціативу 

«Нового управління проєктами» [24].  

Наявність у проєктах компонентів різної природи зумовлює необхідність 

побудови й застосування «гібридних» методологій управління, побудованих на 

основі інтеграції та гармонізацій різних методологій, наприклад методології із 

«водоспадним» жорстким життєвим циклом (РМВоК) і методології Agile із 

гнучким життєвим циклом. Ефективне використання цих методологій істотно 

залежить від компетентності керівника проєкту, колективної компетентності й 

у цілому рівня зрілості управління проєктами на підприємстві [25]. 

Стандартні методології управління проєктами застосовують на тих 

підприємствах, де є професійні менеджери, методологи, фахівці з управління 

проєктами та де немає «поспіху» в реалізації проєктів завдяки якісно 

відпрацьованій стратегії бізнесу та якісному плануванню. У тих же випадках, 

коли рівень зрілості управління бізнесом невисокий, там, де недостатній 

професіоналізм персоналу з управління проєктами, коли є проблеми з 

плануванням ресурсів, часу, коли виникає поспіх, – менеджери переходять до 

так званого «ручного» управління. Гнучкі методології застосовують тоді, коли 

не менеджер управляє ситуацією, а навпаки, коли цілі проєкту корегують і 

змінюють інструменти в процесі його виконання. Цікавим є висновок про те, 

що в «гнучкій» методології Agile і суміжних із нею інструментах (Kanban, 

Scrum й ін.) принципово нового з погляду збільшення знань в управлінні нічого 

немає. У сучасному бізнесі Agile активно застосовують в екстремальних 

умовах. Однак із системного погляду створення екстремальної ситуації є 

наслідком недостатньо зрілого процесу управління [25]. 
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У роботах зарубіжних учених розглянуто особливості застосування 

методології управління проєктами, портфелями та програмами в аграрному 

секторі Нігерії [26]; управління проєктами й інноваціями в сільському 

господарстві Польщі та питання успіху й невдачі в проєктах аутсорсингу на 

польських фермах [27; 28]; проєктне управління виробництвом екологічно 

чистої продукції в Казахстані [29]; практики управління проєктами та 

виконання аграрних проєктів громадськими організаціями в Кенії [30]; 

ефективні механізми управління аграрними проєктами [31]; удосконалення 

практики управління проєктами в Гані з акцентом, зокрема на сільському 

господарстві [32; 33]; застосування календарного планування проєктів у 

сільському господарстві Ірану на прикладі стабілізації виноградного саду [34]; 

методологічні проблеми оцінювання впливу аграрних проєктів у країнах, що 

розвиваються, та емпіричні оцінки ефективності цих проєктів [35]; проблеми 

розроблення аграрних інвестиційних проєктів і можливі методи їх вирішення 

[36]; багатокритеріальні мережеві моделі для управління проєктами в Чехії [37]; 

установлення цілей для аграрних проєктів [38]; системи управління проєктами 

в сільському господарстві Угорщини [39]; оцінювання проєктів зрошення в 

Індії [40]; планування й управління інвестиційними проєктами в АПК Росії [41; 

42]; інтеграцію штучного інтелекту в управління проєктами [43], стале гнучке 

управління складними аграрними проєктами з позицій інституційної теорії на 

прикладі сільськогосподарських кооперативних інститутів; останні 

розглядають як цінні інструменти для реалізації проєктів, що можуть 

забезпечити сталі результати для своїх членів і зовнішніх стейкголдерів [44]. 

Серед зарубіжних монографічних робіт слід відмітити працю P. Smith 

«Управління аграрними проєктами. Моніторинг і контроль упровадження» [45] 

та книгу колективу авторів «Планування й аналіз аграрних проєктів» [46]. 

Є думка, що управління проєктами, як частина менеджменту, в Україні 

почало набирати обертів із 2004 р. і поступово заполонило всі сфери діяльності 

[47]. Питання сучасного стану, тенденцій, проблем і перспектив розвитку 

управління проєктами у світі й в Україні розкрито в працях низки дослідників 
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[48; 49; 50]. Вони вважають, що в останні роки в країні створено передумови 

для широкомасштабного розвитку та застосування управління проєктами, що 

потребує підготовки фахівців, які володіють методологією та засобами 

управління проєктами. Водночас перешкодою становлення фаху управління 

проєктами в Україні як професії є низький рівень розуміння вагомості 

методології проєктного менеджменту як інструменту розвитку підприємств. 

Також указують, що рівень зрілості управління проєктами підприємств корелює 

із формою власності підприємства, його регіональною належністю. 

Наукові основи управління проєктами в Україні закладено переважно в 

працях С. Д. Бушуєва, Н. С. Бушуєвої, В. Д. Гогунського, І. В. Кононенка, 

К. В. Кошкіна, В. А. Рача та їхніх наукових шкіл [51; 52; 53; 54]. Питання 

моделювання процесів в управлінні проєктами з використанням нових 

інформаційних технологій розкрито в працях таких учених, як: Н. В. Косенко, 

Н. В. Доценко, А. І. Рибак, В. О. Тімофєєв, І. В. Чумаченко, Т. Г. Фесенко [55; 

56; 57; 58; 59]. У цілому результати аналізу праць указаних учених показали, 

що в українській науці управління проєктами досліджують переважно з позиції 

технічних наук, при цьому економічні засади залишаються поза увагою. 

Економічні аспекти управління проєктами представлено в працях таких 

учених, як: Л. П. Батенко [60; 61; 62], Р. З. Будинський [63], Н. В. Валінкевич 

[64; 65], В. А. Верба [66], В. А. Вісящев [67], Н. В. Кортельова [68], А. В. Лєзіна 

[69], М. М. Марченко [70], Д. О. Саричев [71], Г. С. Скитьова [72]. Особливості 

управління інноваційними проєктами досліджують Т. В. Загуменна [73], 

В. О. Куліченко [74], І. Є. Матвій, С. І. Матвій [75], С. В. Цюцюра [76]. Проте у 

вказаній науковій літературі, вочевидь, майже відсутні праці, в яких об’єктом 

економічного дослідження були б аграрні підприємства. 

У науковій літературі управління інноваційними проєктами здебільшого 

застосовують до промислової (технічної) сфери та ІТ-сфери, оскільки як галузь 

знань управління проєктами виникло з кількох прикладних наук, таких як 

будівництво, інженерія та діяльність в оборонній промисловості, й рідко 

застосовують до аграрної сфери, хоча управління інноваційними проєктами 
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саме в аграрному секторі набуває особливої актуальності у зв’язку з тим, що 

проєктна діяльність притаманна майже кожному аграрному підприємству. 

Системно-технологічні засади управління проєктами та програмами в 

аграрному виробництві сформовано в наукових працях О. В. Сидорчука та його 

співавторів і представників наукової школи, зокрема означено науковий напрям 

управління проєктами агровиробничих систем у рамках спеціальності 

«Управління проєктами та програмами» [77; 78; 79]; визначено основні 

завдання з управління проєктами адаптивних технологічних систем удобрення, 

підготовки ґрунту та сівби сільгоспкультур [80]; сформовано методологічні 

засади й особливості управління гібридними проєктами [81; 82]; узагальнено 

системні засади профілювання місій та архітектури проєктів державних 

цільових програм [83; 84]; розроблено основи управління конфігурацією та 

роботами в інтегрованих проєктах виробництва, заготівлі та переробки молока 

[85; 86; 87]; розвинуто моделі й методи ціннісно-орієнтованого управління 

ризиками проєктів аграрного виробництва (на прикладі створення кооперативів 

кормозабезпечення [88], виробництва сировини й біопалива [89]); обґрунтовано 

можливості використання систем автоматизації та підтримки рішень 

управління проєктами в аграрному виробництві [90; 91]. Отже, представники 

Львівської наукової школи обґрунтували технологічні засади управління 

проєктами аграрних підприємств, однак економічні засади не досліджували. 

Деякі організаційно-економічні аспекти управління проєктами в аграрному 

секторі економіки висвітлено в працях вітчизняних науковців: С. М. Войта, 

А. М. Орел [92], С. А. Володіна [93; 94], М. І. Кісіля, М. М. Кропивка [95], 

Ю. О. Лупенка [96], П. Т. Саблука, М. Ю. Коденської [97], Н. В. Смирнової 

[98], П. А. Стецюка [99], Є. М. Улька [100], О. В. Ульянченка та ін. [101; 102; 

103]. У циклі наукових праць М. С. Дорош, Д. М. Ітченка та ін. розкрито 

інтеграційні процеси управління проєктами АПК [104]; із використанням 

елементів теорії біфуркації досліджено залежність часу реалізації інвестиційних 

проєктів від факторів, що впливають на них [105], та оцінено ефективність 

реалізації життєвого циклу регіональної програми [106]; розглянуто кількісні 
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методи контролю якості процесів управління проєктами [107]; запропоновано 

використовувати принцип взаємозамінності в управлінні проєктами під час 

узгодження з учасниками основних параметрів проєкту [108]; проаналізовано 

підходи до проактивного управління проєктами АПК [109] і системні аспекти 

управління інноваційно-інвестиційними проєктами стратегічного розвитку 

підприємства [110]. У своїх роботах О. Ф. Присяжнюк, М. Ф. Плотнікова 

обґрунтували напрями удосконалення управління інноваційними проєктами в 

Україні та управлінські аспекти реалізації аграрних проєктів [111; 112; 113]. 

Однак, дотепер системно не розроблено економічні засади управління 

інноваційними проєктами аграрних підприємств.  

У контексті реалізації Європейського зеленого курсу («The European Green 

Deal») важливими є напрацювання щодо управління екологічними проєктами 

[114; 115; 116; 117; 29], які разом із пропозиціями щодо концептуальної моделі 

офісу управління проєктами органічного виробництва [118] можуть сприяти 

активізації процесів щодо розроблення й упровадження органічних проєктів.  

Отже, результати аналізу й синтезу розглянутих вище досліджень і 

публікацій дали змогу сформувати цілісну сучасну економічну парадигму 

управління інноваційними проєктами аграрних підприємств як одного із 

напрямів економічної науки та навчальної дисципліни в системі підготовки 

здобувачів вищої освіти й кадрів вищої кваліфікації в Україні. Вважаємо за 

доцільне виділити управління інноваційними проєктами аграрних підприємств 

у напрям галузевої економічної науки, що органічно поєднує теоретичний та 

емпіричний рівні пізнання зі своїми місією, метою, завданнями, об’єктом і 

предметом дослідження, системою взаємопов’язаних понять. Отже, сучасна 

економічна парадигма управління інноваційними проєктами аграрних 

підприємств включає такі складники (перелік структурних компонентів 

парадигми ми сформували на основі праць О. М. Сумця [119; 120] з 

авторськими доповненнями): трактування термінів, концепція, місія, мета, 

завдання, об’єкт, предмет, закони управління проєктами, спрямованість, 

теоретико-методологічна база. 
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Трактування термінів. 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. 

Для визначення сутності об’єкта дослідження сформовано ланцюг 

взаємопов’язаних понять: «проєкт» → «інноваційний проєкт» → «управління 

проєктами» → «управління інноваційними проєктами» → «економічне 

управління» → «економічне управління інноваційними проєктами». На 

першому етапі формування й уточнення сутності понятійно-категорійного 

апарату досліджено співвідношення термінів «управління» й «менеджмент». 

Ми підтримуємо тих учених, які вважають, що поняття «управління» і 

«менеджмент» не є тотожними (синонімами) і співвідносяться між собою як 

загальне й часткове [121; 122; 123]. Як наголошує С. І. Дем’яненко, термін 

«управління» виник із теорії і ширший від терміна «менеджмент», що виник із 

практики. Ключовою відмінністю управління від менеджменту є суб’єкт і 

об’єкт, що здійснює дію і на який спрямована дія, де в управлінні – це певна 

управлінська система, а в менеджменті – людина [124]. Менеджмент, як 

складник системи управління підприємством, охоплює сферу людських 

взаємовідносин у процесі виробництва й обігу, пов’язаний в основному із 

цілеспрямованим впливом на людей для досягнення поставлених перед ними 

цілей, асоціюється насамперед із діяльністю окремих людей – менеджерів [124]. 

Вважають, що керують людьми, а управляють системами.  

Аграрний менеджмент, на думку С. І. Дем’яненка, – це «особливий прояв 

менеджменту і може бути визначений як діяльність з організації та координації 

виробництва в аграрних та інших підприємствах сфери агробізнесу для 

одержання зростаючого прибутку в довгостроковому періоді, а також 

досягнення інших специфічних для кожного власника підприємства чи 
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менеджера цілей» [124]. На відміну від аграрного менеджменту, де об’єкт 

управління «пов’язується із чисто соціальними та змішаними суспільними 

системами, в яких менеджер безпосередньо управлінням впливає на персонал, а 

через них на матеріальні й фінансові ресурси», поняття «управління» 

притаманне всім динамічним системам різної природи (біологічним, технічним, 

тобто нелюдським об’єктам управління) [125]. Компетентному використанню 

терміна «управління» має передувати «окреслення конкретної динамічної 

системи з її універсальними складовими елементами – суб’єктами системи 

(суб’єктом управління) й об’єктом системи (об’єктом управління)» [125]. 

Управління розглядаємо як діяльність (організована система активності) 

суб’єкта управління, що передбачає цілеспрямований вплив на формування та 

зміну стану керованого об’єкта з метою досягнення поставлених цілей. 

Для критичного аналізу наявних визначень досліджуваних понять і 

формулювання власних дефініцій ми використали алгоритм конструювання 

економічних категорій і понять, який розробили А. Старостіна та В. Кравченко. 

Він складається із семи взаємопов’язаних етапів і передбачає, що поняття має 

складатися із трьох компонентів – сутності явища, його змісту й результату в 

економічній системі, до якого призводить реалізація цього явища [126]. При 

цьому під час формулювання дефініцій ми дотримувалися загального підходу 

щодо взаємопідпорядкованості та взаємозв’язку термінів, які слугують 

складниками під час конструювання, а саме: діяльність, процес, захід, дія1. 

Отже, дія є найменшою одиницею аналізу діяльності; захід (сукупність дій або 

засобів для здійснення чого-небудь) і процес (сукупна послідовність дій, 

 
1 Згідно з академічним тлумачним словником української мови:  

(І) діяльність – це «(1) застосування своєї праці до чого-небудь; праця, дії людей у якій-

небудь галузі; (2) функціонування, діяння органів живого організму; робота, функціонування 

якоїсь організації, установи, машини й т. ін.; (3) виявлення сили, енергії чого-небудь»;  

(ІІ) процес – це «(1) послідовна зміна станів або явищ, яка відбувається закономірним 

порядком; хід розвитку чого-небудь; (2) сукупність послідовних дій, засобів, спрямованих на 

досягнення певного наслідку»;  

(ІІІ) захід – це «сукупність дій або засобів для досягнення, здійснення чого-небудь»; 

(ІV) дія – це «(1) робота, діяльність, здійснення чого-небудь; (2) сукупність вчинків 

кого-небудь; (3) робота, функціонування якої-небудь машини, агрегату, підприємства й т. ін.; 

(4) вплив на кого-, що-небудь». 
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спрямованих на досягнення певного результату) перебувають на вищому рівні; 

діяльність як складне динамічне утворення із сукупності дій, кожна з яких має 

свою мету, перебуває на вершині ієрархічної піраміди. 

У результаті системного аналізу й синтезу сутності та структури поняття 

«проєкт» (дод. А, табл. А.2, А.3) наявні визначення за сутнісною ознакою 

згруповано в такі блоки: заходи (В. А. Верба, Л. П. Батенко, О. М. Гребешкова 

й ін.; Л. В. Ноздріна, В. І. Ящук, О. І. Полотай; Л. Є. Довгань, Г. А. Мохонько, 

І. П. Малик; Н. Н. Пойда-Носик, І. І. Черленяк); дії (роботи) (Британський 

стандарт; Л. Є. Довгань, Г. А. Мохонько, І. П. Малик; Н. Н. Пойда-Носик, 

І. І. Черленяк); зміна (В. Н. Бурков, І. В. Гонтарева, Р. М. Нижегородцев, 

Д. О. Новіков); завдання (О. В. Зотов); діяльність (В. А. Рач, 

О. В. Россошанська, О. М. Медведєва); система (О. Ю. Судук); підприємство 

(О. В. Єгорченков, Н. Ю. Єгорченкова, Є. Ю. Катаєва); зусилля; спроба; 

починання. Отже, із виокремлених 10 сутнісних компонентів аналізованого 

поняття найбільш поширеним є його трактування через такі категорійні ознаки: 

заходи – 26,7 %, дії (роботи) – 20,6 %, зміна – 13,3 %. Рідше (6,7 %) для опису 

терміна «проєкт» учені використовували такі мовні одиниці, як завдання, 

діяльність, система, підприємство, зусилля, спроба, починання. 

Із позиції теорії організації, на відміну від класичних визначень, проєкт є 

тимчасовою організацією, що розглядають як «виробничу функцію, як 

агентство щодо розподілу ресурсів для управління змінами в рамках 

функціональної організації та як агентство для управління невизначеністю» 

[127]. Зазначимо, що це визначення наведено в одній із найцитованіших статей 

одного із найбільш впливових у світі вчених, проте в проаналізованій нами 

вітчизняній літературі воно не набуло масштабного поширення.  

Кількісна оцінка показала, що в третини опрацьованих дефініцій відсутній 

структурний компонент «зміст явища», у 46,7 % – «результат явища». Сумарна 

експертна оцінка наявних підходів до визначення поняття «проєкт» (дод. А, 

табл. А.4) свідчить, що найбільш рейтинговими є дефініції Британського 

стандарту, В. А. Рача й ін., Л. Є. Довгань й ін., тому вони можуть слугувати 
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зразком для авторського трактування. Отже, проєкт трактуємо як 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. 

Спираючись на вказану дефініцію, можна коротко визначити сутність бізнес-

проєкту як проєкту, спрямованого на втілення бізнес-ідеї. 

Визначаючи сутність аграрного проєкту, A. Aminu першочергово 

наголошує на унікальній природі сільського господарства, зумовленій його 

біологічними, економічними й технічними особливостями. Через ці особливості 

дуже складно планувати й готувати аграрні проєкти [128]. Погоджуючись із 

цим, зазначимо, що особливості сільського господарства (зокрема [доповнено 

на основі: 129, с. 10–15]: іммобільність і спадна віддача ресурсів, залежність від 

природно-кліматичних умов, сезонність і територіальна розосередженість 

виробництва, тривалий виробничий цикл, висока кредитомісткість і відносно 

низька інвестиційна привабливість й ефективність, комплементарність окремих 

підгалузей, домінування в структурі постійних витрат, багатофункціональність 

галузі) накладають свій відбиток на управлінські процеси й функції, 

посилюючи їхню ризикованість і невизначеність, що ускладнює управління 

інноваційними проєктами аграрних підприємств, свідчить про необхідність 

застосування не тільки жорстких, а й гнучних методологій управління, і 

вимагає від менеджерів володіння додатковими компетентностями в аграрній 

науці й навчання протягом життя.  

Системний аналіз і синтез сутності та структури поняття «інноваційний 

проєкт» (дод. А, табл. А.5, А.6) дав змогу 22 дефініції згрупувати за сутнісною 

ознакою в такі напрями: заходи (найбільш поширено – 36,4 %); проєкт (частота 

використання – 18,2 %); документ (18,2 %); цілі (13,6 %); дії (9,1 %); роботи й 

ресурси (9,1 %); програми (9,1 %); результат (4,5 %). В окремих випадках учені 

використовували в дефініції кілька зазначених мовних одиниць одночасно. 

Установлено, що 27,3 % проаналізованих дефініцій не мали структурного 

компонента «зміст явища» і 45,5 % – «результат явища». Усі три компоненти 
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наявні лише в 31,8 % дефініцій. Загальна експертна оцінка наявних підходів до 

визначення поняття «інноваційний проєкт» (дод. А, табл. А.7) вказує на те, що 

до найбільш рейтингових належать дефініції, що наведені в Законі України 

«Про інноваційну діяльність» і працях таких учених, як: О. О. Калініченко, 

О. О. Маленька, П. П. Микитюк, Н. П. Литвиненко, М. С. Молодоженя. 

Нагадаємо, що згідно із цим законом, інноваційний проєкт – це «комплект 

документів, що визначає процедуру й комплекс усіх необхідних заходів (у тому 

числі інвестиційних) щодо створення й реалізації інноваційного продукту й 

(або) інноваційної продукції». Фактично ця дефініція відображає інституційний 

підхід до трактування інноваційного проєкту. 

Таким чином, інноваційний проєкт трактуємо в широкому й вузькому 

розумінні. У першому випадку – це 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. У другому випадку – це унікальний проєкт, спрямований на 

створення та/або реалізацію інноваційного продукту й/або інноваційної 

продукції. Спираючись на цю дефініцію, інноваційний бізнес-проєкт трактуємо 

як проєкт, спрямований на створення й комерціалізацію інновацій. Як правило, 

інноваційний проєкт ґрунтується на інновації, яка дасть змогу вирішити 

актуальне для підприємства завдання, що в кінцевому підсумку поліпшить його 

прибутковість і конкурентоспроможність.  

Інноваційний бізнес-проєкт відрізняється від традиційного наявністю 

інноваційного складника (продукту) і бізнес-спрямованістю процесу створення 

й реалізації інноваційної продукції. У рослинництві інноваційні пропозиції 

зазвичай складаються з комплексних пакетів селекційно-технологічного 

напряму із забезпеченням системи агротехніки, допоміжних технологічних і 

технічних засобів, а також маркетингових розробок. Бізнес-частину проєкту 

зазвичай розраховують у формі бізнес-планів, у яких інноваційні пропозиції 

(продукти) входять до витрат на виробництво й реалізацію інноваційної 



76 

продукції, надходження від реалізації якої формують дохідну частину бізнес-

плану [525, с. 12]. У тваринництві інноваційні пропозиції можуть включати 

комплексні пакети генетичного та/або техніко-технологічного напряму із 

забезпеченням системи технологій та консалтингового супроводу. Плата за 

інноваційні продукти має здійснюватися у формі роялті.  

Останнім часом дедалі частіше автори використовують поняття 

«інноваційний проєкт», як окремий вид проєктів (за ознакою характеру 

діяльності). Проте деякі вчені доводять, що така класифікація була можлива в 

той період, коли цивілізація перебувала на індустріальній стадії свого розвитку. 

В епоху економіки знань кожен проєкт повинен упроваджувати певну 

інновацію, отже, за своєю сутністю є інноваційним. Частково погоджуючись із 

цим, варто зазначити, що навіть в умовах постіндустріального розвитку, 

напевно, не всі проєкти можна кваліфікувати як інноваційні, у той час, як 

фактично будь-який проєкт можна вважати інвестиційним.  

Отже, усі інноваційні проєкти за своїм змістом є інвестиційними, проте 

характеризуються вищим рівнем невизначеності на всіх стадіях життєвого 

(проєктного) циклу, довгостроковістю, а також вищою ризиковістю й нерідко 

більшою потребою в матеріальних і фінансових ресурсах проти традиційних. 

Ми погоджуємося з думкою, що порівняно з інвестиційним проєктом 

інноваційному проєкту притаманні такі особливості: (1) інноваційний проєкт 

характеризується вищим ступенем невизначеності майбутніх витрат, термінів 

досягнення визначених цілей, майбутніх доходів, що, звісно, позначається на 

достовірності попередніх фінансово-економічних оцінок і передбачає 

застосування додаткових критеріїв оцінювання та відбору; (2) розробляючи 

інноваційний проєкт, більшою мірою необхідно враховувати фактор часу; 

(3) інноваційний проєкт має деякі переваги порівняно з інвестиційним, тому що 

може бути припинений без значних фінансових втрат; (4) під час реалізації 

інноваційного проєкту є велика ймовірність одержання неочікуваних побічних 

результатів дослідження, які можуть мати комерційну цінність [130, с. 11]. Крім 

того, для інноваційних проєктів характерні новизна, конкурентоспроможність 
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(нові ринки) та пріоритетність (основна мета комерціалізації); безперервне 

удосконалення на всіх стадіях (удосконалення конструкції, використання 

ліцензій і патентів, виявлення нових якостей і характеристик тощо); періодичне 

переоцінювання параметрів, оскільки інновація має альтернативні варіанти, 

характеризується багатоваріантністю й невизначеністю [131, с. 18, 19]. 

Найважливіша особливість інноваційних проєктів пов’язана із тим, що 

предметом здійснюваної проєктної діяльності в них є зміни технологічної 

структури виробничих процесів. Предметом змін у процесі реалізації 

інноваційних проєктів можуть бути: (1) зміст і форми діяльності (напр., зміна 

асортиментної й цінової політики, виробництво нових видів товарів); (2) засоби 

діяльності (напр., перехід на нові технології виробництва – найбільш типовий 

вид інноваційного проєкту); (3) методи діяльності (напр., зміна методів 

виробництва або методів управління) [132, с. 377]. 

Кращому розумінню сутності інноваційний проєктів як об’єкта управління 

сприяє їх класифікація. Питання класифікації проєктів, зокрема інноваційних, 

відображені в працях В. А. Верби [133], О. М. Гребешкової [134], О. І. Дація 

[135], А. В. Дзюбіни, К. О. Дзюбіни [136]. Однак одностайності в цьому питанні 

дотепер не сформовано, що пов’язано з різними цілями досліджень і відповідно 

класифікацій, а також із галузевими особливостями. Наприклад, навіть щодо 

розподілу проєктів за тривалістю є різні думки: короткострокові – до 1 р., до 

3 р., до 5 р.; середньострокові – відповідно 1–3 р., 3–5 р., 5–10 р.; довгострокові 

– понад 3 р.; понад 5 р.; понад 10 р. Є й інші підходи, зокрема, на думку 

П. Т. Саблука, в аграрній сфері періоди реалізації інноваційних проєктів 

можуть бути короткостроковими (1–3 р. – напр., елітне насіння, засоби захисту 

рослин), середньостроковими (3–10 р. – норми й нормативи, системи машин) і 

довгостроковими (понад 10 р. – порода, сорт). Такі проєкти мають різний рівень 

окупності й ступінь ризику [137].  

Залежно від рівня науково-технічної значущості застосовуваної інновації 

виділяють такі інноваційні проєкти [цит. за: 130, с. 11; 138]:  

(1) модернізаційний (псевдо-інновації), коли конструкція прототипу або 
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базова технологія кардинально не змінюються;  

(2) новаторський (поліпшувальні інновації), коли конструкція нового 

товару за виглядом своїх елементів істотно відрізняється від колишнього 

(додавання нових якостей, які притаманні іншим типам товарів);  

(3) випереджальний (базисні інновації), коли конструкція заснована на 

випереджальних технічних рішеннях (раніше ніде не застосовувалися);  

(4) піонерний (базисні інновації), коли з’являються матеріали, конструкції і 

технології, яких раніше не було, та виконують колишні чи навіть нові функції. 

Класифікуючи аграрні проєкти, A. Aminu, крім галузевого підходу 

(рисовий проєкт, рибогосподарський проєкт, проєкт у птахівництві, проєкт у 

тваринництві тощо), виокремлює такі типи проєктів аграрного розвитку [128]: 

(1) проєкти, спрямовані на технологічні інновації. Цілі проєктів цього типу 

пов’язані з технічною трансформацією аграрного сектора, зокрема: підвищення 

технічної ефективності для збільшення прибутковості за рахунок нарощування 

продуктивності; 

(2) проєкти, спрямовані на розширення природно-ресурсної бази. Цей тип 

проєктів пов’язаний зі змінами й розвитком шляхом залучення додаткових 

природних ресурсів (вода та земля) для виробничих цілей. Такі проєкти 

масштабні й вимагають істотних додаткових витрат для досягнення успіху; 

(3) проєкти, спрямовані на поліпшення житлових умов раніше 

незахищених груп. Основну увагу приділяють свідомому суспільному рішенню 

втручатися в ринковий процес і змінювати структуру власності на фактори 

виробництва та спрямовувати вигоди від проєктів до визначених цільових груп; 

(4) проєкти, спрямовані на вдосконалення ринкової інфраструктури. Збір, 

сортування, зберігання та транспортування може призвести до значного 

збільшення надлишків продовольства. Цей тип проєктів, як правило, 

орієнтований на комерціалізацію; 

(5) проєкти, спрямовані на розвиток інституційного потенціалу. Цей тип 

інституційно орієнтованих проєктів має на меті, зокрема, створити кадрову й 

організаційну інфраструктуру, яка зміцнює та підтримує місцеві ініціативи, 
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щоб ухвалення рішень, вибір і реалізація програм і проєктів, розподіл ресурсів 

та моніторинг відбувалися на більш децентралізованій і поінформованій основі. 

Основну увагу приділяють трьом рівням, а саме: на макрорівні, місцевому рівні 

та на мікрорівні (груп та/або окремих осіб, які беруть участь у проєкті); 

(6) багатофункціональні інвестиційні проєкти. Охоплюють одночасне 

виконання більше однієї із зазначених вище функцій у рамках одного проєкту. 

Є пропозиція виділяти три типи аграрних проєктів: розвиток зрошення; 

аграрне кредитування; розвиток сільгоспгалузі та комерційний розвиток [139]. 

Водночас нам не відомі комплексні класифікації аграрних проєктів українських 

учених. З інституційного погляду в нормативно-правових актах України 

визначено кілька видів проєктів (інноваційний, пріоритетний інноваційний, 

інвестиційний, інвестиційний у пріоритетних галузях економіки, національний, 

інфраструктурний), які можуть отримати державну підтримку в їх реалізації.  

Підсумовуючи результати теоретичного аналізу, ми розвинули комплексну 

класифікацію інноваційних проєктів (дод. А, табл. А.17) за 17 критеріями, що 

адаптована до специфіки аграрних підприємств. Ця класифікація включає як 

відомі, так й авторські напрацювання. Зокрема, нами вперше запропоновано 

(доповнено) класифікацію інноваційних проєктів аграрних підприємств за 

такими критеріями: (1) за галузевою спрямованістю (рослинницькі; 

тваринницькі; нішеві; інфраструктурні; проєкти в харчовій і переробній 

галузях; енергетичні (альтернативні види енергетики); комплексні; (2) за 

ступенем екологічності (екологічної безпеки), що дозволило виокремити такі 

класи й підгрупи проєктів: (а) неекологічні – екологічно небезпечні й 

екологічно прийнятні; (б) екологічні (екологічно безпечні) – екологічно 

нейтральні й екологічно спрямовані. Також за типом, крім організаційних, 

економічних, соціальних і змішаних, додатково виокремлено агрохімічні, 

агротехнічні, ґрунтоохоронні, агробіологічні (селекційні, нано- і біотехнології), 

біоенергетичні, меліоративні, екологічні, цифровізації, науково-дослідницькі й 

освітні інноваційні проєкти, що враховують як галузеву специфіку, так і сучасні 

досягнення науки й пріоритетні напрями інноваційної діяльності. За ознакою 
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походження додатково виокремлено дві групи інноваційних проєктів: 

розроблені науковими та/або навчальними установами; отримані від інших 

зовнішніх розробників. Оскільки, з одного боку, одним із видів інноваційних 

проєктів, а, з іншого боку їхньою передумовою, є наукові проєкти, у дод. А, 

табл. А.18 представлено також класифікацію наукових проєктів.  

З огляду на реалізацію Європейського зеленого курсу класифікація 

інноваційних проєктів за ступенем екологічності набуває особливої практичної 

цінності. Вважаємо за доцільне кількісно оцінювати експертним методом 

ступінь екологічності всіх інноваційних проєктів (за товарами, які передбачено 

виробляти в межах проєкту). При цьому варто врахувати напрацювання 

сумської наукової школи щодо менеджменту екологічних інновацій [140; 141]. 

На основі системного аналізу й синтезу сутності й структури поняття 

«управління проєктами» (дод. А, табл. А.8, А.9) класифіковано категорійні 

ознаки й визначено частоту їх вживання в опрацьованих 19 дефініціях: процеси 

(найпоширеніше – 52,6 %); застосування процесів, знань, умінь… (частота 

використання – 15,8 %); методологія організації, планування… (10,5 %); 

планування, моніторинг, контроль … (5,3 %); фах (5,3 %); форма впливу 

(5,3 %); діяльність (5,3 %); мистецтво (5,3 %). В одному випадку для 

позначення сутності одночасно використано «процеси» й «форма впливу». 

Загалом 26,3 % проаналізованих дефініцій не мали структурного компонента 

«зміст явища» і 15,8 % – «результат явища»; усі три компоненти наявні в 57,9 % 

дефініцій. Підсумкова експертна оцінка наявних підходів до формулювання 

сутності «управління проєктами» (дод. А, табл. А.10) вказує на те, що 

найрейтинговіші дефініції запропонували у своїх працях такі учені: І. І. Мазур 

та ін.; Т. М. Янковець; Н. І. Гавловська, Є. М. Рудніченко; Л. Н. Борисоглебська, 

В. Ю. Нехорошков; О. В. Єгорченков та ін. Однією із найпоширеніших є 

дефініція «управління проєктами», запропонована Інститутом управління 

проєктами (США): «…це мистецтво керувати й координувати людські та 

матеріальні ресурси протягом життєвого циклу проєкту, застосовувати систему 

сучасних методів і техніки управління й мінімізації ризиків для досягнення 
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визначених у проєкті результатів за складом й обсягом робіт, вартістю, часом, 

якістю й задоволенням учасників» [цит. за: 103, с. 18]. 

Змістовний компаративний аналіз наявних трактувань дозволив 

виокремити кілька підходів до розкриття змісту управління проєктами, а саме: 

(1) інституційний, в основу якого покладено стандартизовані дефініції, що 

визначають його через застосування процесів, знань, умінь, досвіду, методів, 

інструментів і прийомів для задоволення проєктних вимог; (2) діяльнісний, 

який розкриває зміст через діяльність, спрямовану на реалізацію проєкту з 

максимальною ефективністю за фіксованих часових і ресурсних обмежень; 

(3) процесний, представники якого характеризують зміст через процес 

управління ресурсами та командою проєкту або через окремі етапи 

управлінського процесу; (4) функціональний, у межах якого сутність 

визначають через функції управління проєктами (планування, організація, 

координація, моніторинг, контроль); (5) філософсько-методологічний, у якому 

сутність управління проєктами розглядають через призму методології та/або 

мистецтва. Ці підходи не антагоністичні, а навпаки – вони переважно 

доповнюють один одного, демонструючи багатогранність сутності, завдань і 

багатофункціональність управління проєктами. 

Не відкидаючи можливість використання інших підходів, на наш погляд, 

найбільш продуктивним є діяльнісний, тому саме з його позицій ми 

сформулювали авторську робочу дефініцію. Отже, управління проєктами – це 

діяльність, спрямована на розроблення й ефективну реалізацію проєкту шляхом 

прийняття й виконання управлінських рішень щодо команди й ресурсів проєкту 

із використанням сучасних методів, інструментів і компетентностей для 

досягнення визначених у проєкті результатів за складом, обсягом, часом, 

вартістю та якістю і задоволення інтересів учасників проєкту. У спрощеному 

розумінні це фактично управління розробленням і реалізацією проєктів. 

Термін «управління інноваційними проєктами» має своє семантичне 

тлумачення й різноманітні сфери застосування, при цьому часто асоціюється з 

інноваційним менеджментом. У сучасних умовах широко поширена думка про 
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те, що управління проєктами є дієвим інструментом упровадження інновацій, із 

чим не можна не погодитися. Контент-аналіз сутності й структури поняття 

«управління інноваційними проєктами» (дод. А, табл. А.11, А.12) дозволив 

ідентифікувати категорійні ознаки й оцінити частоту їх використання в 

опрацьованих дефініціях: процес (33,3 %); мистецтво керівництва (33,3 %); 

симбіоз науки та мистецтва (16,7 %); заходи (16,7 %); функції (16,7 %); система 

(16,7 %). В одному випадку для позначення сутності одночасно використано 

«система», «процес» і «функції». Із наведених дефініцій усі автори розкривають 

ґрунтовно сутність явища, дещо менше – його зміст (33,3 % опрацьованих 

дефініцій взагалі не мали цього структурного компонента), але в половини 

визначень відсутній результат. Усі три компоненти наявні в 33,1 % дефініцій. 

Кількісна сукупна оцінка наявних підходів до формулювання сутності 

«управління інноваційними проєктами» (дод. А, табл. А.13) показує, що 

найрейтинговіші дефініції представили у своїх працях такі учені: О. В. Березін, 

М. Г. Безпарточний; О. І. Продіус. Компаративний аналіз змісту наявних 

трактувань підтвердив обґрунтованість виділених раніше підходів, проте в 

цьому випадку їх кількість дещо менша: (1) діяльнісний; (2) процесний; 

(3) функціональний; (4) філософсько-методологічний. Як і в попередньому 

випадку, у цьому дослідженні ми дотримуємося діяльнісного підходу. 

Таким чином, у сучасному розумінні управління інноваційними проєктами 

аграрних підприємств можна розглядати як інтелектуальну діяльність, 

спрямовану на розроблення й ефективну реалізацію інноваційного проєкту 

шляхом прийняття й виконання управлінських рішень щодо команди й ресурсів 

проєкту із 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. Більш вузькою можна вважати таку дефініцію 

управління інноваційними проєктами аграрних підприємств – інтелектуальна 

діяльність суб’єкта управління, що передбачає цілеспрямований вплив на 

формування та зміну стану керованого об’єкта для досягнення поставленої 
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мети й завдань інноваційного проєкту за визначений період часу за обмежених 

ресурсів в умовах підвищеного ризику. 

У результаті системного аналізу та синтезу сутності й структури поняття 

«економічне управління» (дод. А, табл. А.14, А.15) класифіковано категорійні 

ознаки й визначено частоту їх уживання: управління (найпоширеніше – 20,0 %); 

спосіб дії (10,0 %); планування, організація, контроль (10,0 %); напрям науки 

(10,0 %); елемент (10,0 %); спосіб (метод) (10,0 %); процес (10,0 %); система 

(10,0 %), рішення (10,0 %). З’ясовано, що 70,0 % опрацьованих дефініцій не 

мали структурного компонента «зміст явища» і 50 % – «результат явища»; усі 

три компоненти наявні лише в 10,0 % дефініцій. Експертна оцінка наявних 

підходів до визначення сутності «економічне управління» (дод. А, табл. А.16) 

вказує на те, що найрейтинговіші дефініції запропонували у своїх працях 

Л. О. Лігоненко; М. С. Молодоженя; А. М. Колосов. 

Отже, економічне управління – це 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). Економічне управління аграрним підприємством 

можна визначити як діяльність суб’єкта управління, що передбачає 

цілеспрямований вплив на формування та зміну економічного стану 

підприємства за допомогою економічного інструментарію з урахуванням дії 

економічних законів для досягнення поставлених цілей із максимальною 

економічною ефективністю й зростання його економічної цінності (вартості). 

Узагальнюючи результати формування базового понятійно-категорійного 

апарату, здійснено декомпозицію авторських дефініцій (табл. 1.5), результати 

якої свідчать про наявність усіх структурних компонентів, теоретичну 

обґрунтованість і практичну доступність визначень. Крім зазначених, до числа 

переваг авторських дефініцій належать їх комплексність і можливість побудови 

системи критеріїв і показників для оцінювання відповідних явищ [142].  
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Таблиця 1.5 

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 із 

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 із 

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: розробила авторка. 

Концепція. Базисом сучасної економічної парадигми управління 

інноваційними проєктами аграрних підприємств є концепція сталого розвитку 

на інвестиційно-інноваційні основі. Концептуальна ідея полягає в тому, що 

розроблення й реалізація інноваційних проєктів має сприяти сталому розвитку 
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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 й віддзеркалюють цілісне бачення системи 

управління інноваційними проєктами аграрних підприємств, спрямованої на 

трансформацію поставлених цілей в умовах обмеженості в часі й 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 й 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 
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сільському господарству особливостей. 

Закони управління проєктами. У наявних підручниках і посібниках хоч 

інколи й зазначають, що управління проєктами вивчає особливості дії законів у 

цій сфері, проте не вказують конкретно, про які саме закони йдеться. 

Теоретичною платформою управління інноваційними проєктами аграрних 

підприємств вважаємо основні закони, сформовані провідними вченими 

(рис. 1.17). Урахування дії цих законів свідчить про необхідність правильної 

постановки цілей за правилом SMART під час ініціації проєкту; визначення 

якості (продукту) проєкту під час планування; застосування сертифікованої 

системи управління якістю; раціонального вибору мінімальної кількості 

контрольованих факторів проєкту; урахування того, що будь-яке поліпшення в 

процесі реалізації проєкту має свою ціну, що має бути прийнятною; результати 

проєкту майже ніколи не співпадають із очікуваннями [143].  

Рис. 1.17. Основні закони управління проєктами 

Джерело: побудовано на основі праць [143; 144]. 

Спрямованість. Управління інноваційними проєктами спрямоване на 

ефективне й результативне управління економічними ресурсами, 

• Команда проєкту та його турбулентне оточення складають 

систему, в якій функціонують взаємозв’язки, що 

визначають результат проєкту

Закон ініціації проєкта

(Бушуєв С.Д.)

• Планування проєкту починається від результату
Закон «сили мрії» 

(закон планування)

(Хіроші Танакі)

• Ринок обирає кращих: із тих, хто виявився розумнішим, 
сильнішим, швидшим

Закон управління якістю 

проєкту

(Вайсман В.А.)

• Очікувані вигоди та реальні втрати в проєктах пропорційні 
рівню ризику (авантюризму)

Закон контролю 

параметрів процесів 

проєкту (Воробйов І.Л.)

• Креативність пропозицій щодо вдосконалення процесів 
проєкту залежить від рівня фінансування

Закон постійного 

поліпшення процесів 

проєкту (Рибак А.І.)

• Проєкти завершуються з різними результатами відносно до 
очікувань

Закон завершення 

проєктів

(Кошкін К.В.)
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компетентностями й цінністю інноваційних проєктів аграрних підприємств, 

підвищення ефективності впровадження цих проєктів. При цьому процесу 

пізнання об’єкта дослідження притаманні всі його етапи: від збирання й 

обробки масових даних на рівні аграрних підприємств до створення концепцій і 

теорій та використання їх можливостей для висвітлення ситуації в галузі, 

обґрунтування перспектив фінансового, інституційного й кадрового 

забезпечення реалізації інноваційних проєктів і системи заходів щодо 

підвищення ефективності управління ними.  

Теоретико-методологічна база. За результатами виконаного теоретичного 

дослідження встановлено, що теоретико-методологічну платформу формування 

сучасної парадигми управління інноваційними проєктами аграрних 

підприємств складають: (а) такі теорії, як: теорія систем, теорія управління 

соціально-економічними системами, інституційна теорія, теорія економічного 

управління, теорія підприємництва, теорія наукового управління, теорія 

проактивного управління проєктами, теорія рефлексивного управління, теорія 

стратегічного управління й теорія інноваційного управління; (б) методологічні 

підходи до управління проєктами: адаптивний, системний, функціональний, 

процесний, ситуаційний, інституційний, рефлексивний, синергетичний, 

компетентнісний, стратегічний, ціннісний, кібернетичний, діяльнісний, 

етимологічний, мультифункціональний і поведінковий (біхевіористичний). 

Частина із цих підходів, зокрема такі, як системний, етимологічний, 

функціональний, процесний, інституційний, синергетичний, компетентнісний і 

діяльнісний формують ядро методології економічного дослідження управління 

інноваційними проєктами аграрних підприємств.  

Більшість із вказаних підходів застосовано вище під час дослідження 

ґенези, формулювання дефініцій і розроблення парадигми, інші – розглянуто в 

наступних розділах роботи. Тут коротко зазначимо про поведінковий і 

компетентнісний підходи в управлінні інноваційними проєктами. 

Спираючись на дослідження засновника поведінкової економіки лауреата 

Нобелівської премії 2002 р. D. Kahneman, можна зазначити про доцільність 
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включення методів і результатів психологічних досліджень в управління 

інноваційними проєктами, особливо тих, що стосуються визначення готовності 

до управління цими проєктами, діагностики компетентностей і процесів 

прийняття рішень проєктними менеджерами в умовах невизначеності. В 

Україні С. Д. Бушуєв зі співавторами одні з перших дослідили можливі 

аномалії поведінки зацікавлених сторін під час упровадження проєктів, що 

дозволило визначити вузькі місця в застосуванні сучасних методологій 

управління проєктами в умовах поведінкової економіки [145]. 

Застосування компетентнісного підходу в управлінні інноваційними 

проєктами пов’язано із двома базовими поняттями – компетенція (сфера 

діяльності або функція, яку здійснюють співробітники) та компетентність 

(інтегральна характеристика здатності співробітника здійснювати успішну 

діяльність у рамках визначених компетенцій). Розрізняють індивідуальну, 

командну й організаційну компетентність, які в комплексі свідчать про рівень 

зрілості систем управління проєктами. Використання компетентнісного підходу 

до реалізації інноваційних проєктів дозволяє змоделювати процес деформації 

поля компетенцій певною інновацією і точніше визначити модель реалізації 

проєкту в часі й ресурсах; оцінити наявний рівень і визначити траєкторії 

розвитку компетентності менеджерів проєктів, команд і підприємств [146].  

Отже, у результаті дослідження вперше розроблено й теоретично 

обґрунтовано цілісну економічну парадигму управління інноваційними 

проєктами аграрних підприємств. З огляду на те, що «поліпарадигмальна 

природа економічного знання з позицій екзистенційного характеру імперативів 

економічного розвитку в контексті відповідальності перед глобальним 

майбутнім викликає певні парадигмальні зрушення» [147], є потреба в 

концептуалізації парадигмальних зрушень у системі управління інноваційними 

проєктами аграрних підприємств у контексті глобальних викликів сучасності, 

що й презентовано в наступному параграфі нашої роботи. 
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1.3. Концептуалізація парадигмальних зрушень в управлінні 

інноваційними проєктами аграрних підприємств 

 

Концептуалізацію парадигмальних зрушень у системі управління 

інноваційними проєктами аграрних підприємств ми здійснили з урахуванням 

глобальних мегатрендів економічного розвитку, які виокремлено й 

обґрунтовано в працях В. Д. Базилевича, а саме: глобалізації, фінансіалізації, 

інформатизації, інтелектуалізації, соціалізації [148; 149]. З урахуванням 

сучасних реалій інформатизацію ми трансформували в цифровізацію.  

Для визначення динаміки основних мегатрендів економічного розвитку 

здійснено бібліометричний аналіз публікаційної активності вчених у цій сфері 

досліджень за останні 50 років (1970–2019 рр.) і побудовано екстраполяційні 

прогнози вказаної активності у світі на період до 2025 р. Об’єктом аналізу є 

проіндексовані в базі Scopus публікації за такими ключовими англомовними 

термінами: «globalization», «financialization», «digitization», «digitalization» та 

«intellectualization» у категорії пошуку «title» (назва документа). Дані за 2020 р. 

ураховано в географічному й галузевому аналізі, при цьому пошук й аналіз 

виконано станом на листопад 2020 р. 

Установлено, що загальна кількість публікацій у сфері глобалізації має 

тенденцію до зростання, проте, судячи з характеру емпіричної кривої, пік цієї 

активності, що припадав на 2007 р. (1248 робіт) і 2012 р. (1236 робіт), уже, 

напевно, минув, оскільки протягом останніх трьох років зафіксовано спадну 

динаміку (рис. 1.18). Графік свідчить про експоненційний ріст кількості 

публікацій протягом 1995–2007 рр. Середньорічний приріст кількості 

публікацій протягом аналізованого періоду становить 30 робіт (R² = 0,780); 

згідно з прогнозом за лінійним трендом, можна очікувати дальше нарощування 

публікаційної активності до 1352 праць у 2025 р., однак цей сценарій має не 

достатньо високу ймовірність, особливо з огляду на наслідки глобальної 

пандемії COVID-19, яка істотно уповільнила темпи глобалізації, 

переорієнтувавши їх на локалізацію. Очевидно, найбільш імовірним буде 
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трансформація мегатренду глобалізації в глокалізацію, що передбачає 

необхідність балансування глобального та локального.  

 
Рис. 1.18. Динаміка й прогноз кількості проіндексованих у Scopus 

публікацій, які містять у назві термін «globalization» 

Джерело: побудувала авторка на основі даних бази Scopus. 

З’ясовано, що із 22399 робіт найбільше опублікували вчені зі США 

(27,3 %), Великобританії (12,9 %), Австралії (5,1 %), Канади (5,0 %), Німеччини 

(4,2 %), Франції (3,6 %), Китаю (2,8 %), Індії (2,4 %), Нідерландів (2,2 %) та 

Італії (2,1 %) (рис. 1.19).  

 
Рис. 1.19. ТОП-10 країн за кількістю проіндексованих у Scopus публікацій, 

які містять у назві термін «globalization», 1970–2020 рр. 

Джерело: побудувала авторка на основі даних бази Scopus. 
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Отже, на ТОП-10 країн припадало 67,6 % світового обсягу робіт. Україна 

представлена 98 публікаціями, що становить 0,4 % від усіх робіт. Установлено, 

що публікації переважно належать до чотирьох галузей знань – соціальні науки 

(40,3 %), економіка, економетрика й фінанси (13,1 %), гуманітарні науки 

(12,0 %) і бізнес, менеджмент й облік (11,3 %) (дод. А, рис. А.13). До числа 

ТОП-10 організацій за кількістю профінансованих досліджень належать 

Національний науковий фонд (0,3 %), Національний фонд природничих наук 

Китаю (0,3 %), Рада щодо економічних і соціальних досліджень (0,3 %), 

Європейська комісія (0,2 %) та ін. (дод. А, рис. А.14).  

Відповідно до здобутих результатів (рис. 1.20) виявлено зростаючу 

динаміку публікаційної активності у сфері фінансіалізації, особливо активно 

фаза зростання проявилася, починаючи з 2008 р. Слід наголосити, що цей 

термін є відносно новим у світовій науці, оскільки, на відміну від інших, він 

уперше згадується у 2000 р. і до 2007 р. щороку публікувалося лише кілька 

робіт, у той час, як в останні роки близько 50 публікацій.  

 
Рис. 1.20. Динаміка й прогноз кількості проіндексованих у Scopus 

публікацій, які містять у назві термін «financialization» 

Джерело: побудувала авторка на основі даних бази Scopus. 

Виявлений тренд математично описує лінійне рівняння: y = 8,4609t –

 39,189. Отже, у середньому за рік кількість публікацій зростала на 8,5 робіт 
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(R² = 0,868). У разі збереження наявної тенденції можна прогнозувати 

збільшення публікаційної активності у світі щодо фінансіалізації у 2025 р. до 

220 публікацій за лінійною моделлю та до 298 робіт за рівнянням параболи 

другого ступеня. Тому ймовірно вплив цього мегатренду на економіко-

управлінські процеси в перспективі буде посилюватися, що актуалізує 

доцільність економічного управління інноваційними проєктами.  

Результати бібліометричного аналізу дозволили з’ясувати, що найбільше 

досліджень опублікували автори із великобританською (24,9 %), 

американською (15,3 ), німецькою (9,5 %), французькою (6,8 %), канадською 

(5,5 %), австралійською (4,5 %), італійською (3,7 %), китайською (3,5 %), 

бразильською (3,1 %) і бельгійською приналежністю (2,6 ) (рис. 1.21). Отже, 

саме ці країни є найбільш впливовими у сфері дослідження фінансіалізації, 

чого, на жаль, не можна резюмувати про Україну, оскільки вітчизняні вчені 

опублікували лише три статті (0,3 %) із цієї проблематики. 

 
Рис. 1.21. ТОП-10 країн за кількістю проіндексованих у Scopus публікацій, 

які містять у назві термін «financialization», 2000–2020 рр. 

Джерело: побудувала авторка на основі даних бази Scopus. 

Загалом із 1150 опублікованих робіт 38,4 % стосуються соціальних наук, 

27,5 % – економіки, економетрики та фінансів, 13,4 % – бізнесу, управління й 

обліку (дод. А, рис. А.15). Отже, можна зазначити, що фінансіалізація хоч і є 

переважно предметом економічних досліджень, однак і представники інших 
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наук її вивчають, що вказує на фінансіалізацію різних галузей знань. 

Переважну більшість досліджень профінансували Канадська рада щодо 

соціальних і гуманітарних досліджень (1,7 %), Рада щодо економічних і 

соціальних досліджень (1,7 %), Рада щодо європейських досліджень (1,2 %), 

Національний фонд природничих наук Китаю (1,2 %), Сьома рамкова програма 

(1,0 %) та ін. (дод. А, рис. А.16).  

Оскільки в англомовній літературі, на відміну від української, де 

використовують лише один термін «цифровізація», застосовують два поняття – 

«digitization» та «digitalization», то ми провели аналіз їх обох. Зазвичай їх 

трактують як «дігітизація – це перетворення аналогового формату даних в 

цифровий. Вона належить до внутрішньої оптимізації процесів (напр., 

автоматизація робочих процесів, мінімізація використання паперу тощо) і 

сприяє зменшенню витрат». Натомість «діджиталізація – це процес, який 

виходить за рамки впровадження технологій і передбачає більш глибоку, 

фундаментальну зміну всієї бізнес-моделі й еволюції роботи для одержання 

доходів і створення нової цінності; це процес переходу до цифрового бізнесу» 

[150]. Зазначимо, що діджиталізація не може відбуватися без дігітизації 

(оцифрування). На наш погляд, ці категорії в контексті нашого дослідження 

можна розглядати як загальне й часткове. 

Аналіз рис. 1.22 свідчить про інтенсивне формування в останні роки 

нового напряму досліджень, пов’язаного із діджиталізацією та дігіталізацією. 

Загалом в англомовному академічному середовищі значно частіше (у 29,8 раза) 

використовують термін «digitalization» (11002), ніж «digitization» (369). 

Найбільшу кількість публікацій зафіксовано у звітному році – 71 робота із 

терміном «digitization» і 3069 робіт із терміном «digitalization». Ураховуючи 

експоненційне збільшення кількості статей за останні роки, є всі підстави 

визнати цей мегатренд одним із найбільш актуальних і значущих як для науки, 

так і для управлінської та господарської практики в аграрному секторі. У разі 

збереження наявних темпів зростання можна прогнозувати двократне 

збільшення кількості публікацій за вказаним напрямом вже у 2025 р. 
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Рис. 1.22. Динаміка й прогноз кількості проіндексованих у Scopus 

публікацій, які містять у назві терміни «digitization» та «digitalization» 

Джерело: побудувала авторка на основі даних бази Scopus. 

Географічний аналіз розподілу відібраних робіт дав змогу виявити ТОП-10 

країн, у яких питання діджиталізації та дігіталізації досліджують найбільш 

інтенсивно (рис. 1.23). Так, щодо терміна «digitization» найбільше статей 

опублікували вчені з Німеччини (23,8 %), США (21,7 %), Великобританії 

(8,9%), Китаю (4,6 %), Росії (4,3 %), Італії (3,3 %), Швейцарії (3,3 %), Франції 

(3,0 %), Нідерландів (3,0 %) та Австралії (2,7 %). Щодо «digitalization» десятка 

країн-лідерів включає переважно ті ж держави, проте в іншому порядку: 

Німеччина (24,6 %), Росія (13,3 %), Китай (10,2 %), США (9,0 %), Італія (6,1 %), 

Великобританія (6,0 %), Швеція (5,2 %), Іспанія (4,8 %), Франція (4,6 %) та 

Фінляндія (4,4 %). У цілому на ТОП-10 лідерів припадало 78,6 % і 88,2 % 

світового обсягу публікацій відповідно щодо термінів «digitization» та 

«digitalization», причому це один із небагатьох випадків, коли абсолютним 

світовим лідером були не США чи Китай, а Німеччина. Прикметно, що 

вітчизняні вчені мали лише три роботи з терміном «digitization», проіндексовані 

в Scopus, що становить 0,8 % світового обсягу.  
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а) б) 

Рис. 1.23. ТОП-10 країн за кількістю проіндексованих у Scopus публікацій, 

які містять у назві терміни «digitization» (а) та «digitalization» (б),  

1970–2020 рр. 

Джерело: побудувала авторка на основі даних бази Scopus. 

Результати аналізу галузевого розподілу проіндексованих у Scopus 

публікацій із терміном «digitization» (дод. А, рис. А.17) показали, що провідні 

позиції посідають такі науки: бізнес, менеджмент та облік (29,3 %), аграрні й 

біологічні (11,2 ), інженерні (11,1 %), ухвалення рішень (9,2 %), економіка, 

економетрика й фінанси (9,2 %). Разом із цим термін «digitalization» набув 

більшого поширення в таких науках: інженерні (18,7 %), комп’ютерні (18,0 %), 

соціальні (10,6 ), бізнес, менеджмент та облік (8,4 %), дещо рідше його 

використовували в економіці, економетриці й фінансах (3,2 %). До провідних 

організацій за кількістю профінансованих досліджень щодо дігіталізації 

належать Національний науковий фонд, Рамкова програма «Горизонт 2020», 

Національний фонд природничих наук Китаю та ін. (дод. А, рис. А.18); щодо 

діджиталізації – Національний фонд природничих наук Китаю, Російський 

фонд базових досліджень, Європейська комісія та ін. 

Судячи з результатів бібліометричного аналізу, публікаційна активність із 

питання інтелектуалізації зростає, особливо протягом останнього десятиліття 

(рис. 1.24). Так, у 2019 р. опубліковано 22 роботи, які містять у назві термін 

«intellectualization», що в 4,4 раза більше, ніж у 2010 р. Попри певні коливання 
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за роками, ідентифіковано тренд до зростання публікаційної активності, що 

математично описує рівняння: y = 0,3992t – 1,8065. У середньому за рік вона 

зростала повільно – на 0,4 роботи (R² = 0,599), проте, беручи до уваги істотне 

прискорення темпів зростання в останні роки, можна прогнозувати збільшення 

публікаційної активності у світі щодо інтелектуалізації. У контексті управління 

інноваційними проєктами цей мегатренд потребує окремої уваги, оскільки 

безпосередньо пов’язаний з інноваціями.  

 
Рис. 1.24. Динаміка й прогноз кількості проіндексованих у Scopus 

публікацій, які містять у назві термін «intellectualization» 

Джерело: побудувала авторка на основі даних бази Scopus. 

Уперше до ТОП-10 країн світу, де питання інтелектуалізації досліджують 

найінтенсивніше, потрапила Україна, на частку якої припадало 12,4 % світових 

публікацій, що дало змогу їй зайняти третю позицію (рис. 1.25). Найбільше 

статей опублікували вчені з Китаю (25,5 %) та Росії (25,5 %), дещо менше – зі 

США (5,9 %) та Південної Африки (2,6 %).  

Визначено основні галузі науки, що належать до лідерів серед 

опублікованих праць щодо інтелектуалізації (дод. А, рис. А.21): інженерні 

(26,4 %), комп’ютерні (19,6 %), соціальні (8,9 %), математичні (7,5 %) і 

гуманітарні (5,7 %). Сукупна частка досліджень щодо інтелектуалізації 

економікою, економетрикою й фінансами та бізнесом, менеджментом й обліком 

становила 6,8 %. Найбільше профінансували досліджень щодо інтелектуалізації 
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російські, китайські та європейські організації (дод. А, рис. А.22). 

 
Рис. 1.25. ТОП-10 країн за кількістю проіндексованих у Scopus публікацій, 

які містять у назві термін «intellectualization», 1980–2020 рр. 

Джерело: побудувала авторка на основі даних бази Scopus. 

Бібліометричний аналіз за терміном «соціалізація» ми не виконували, 

оскільки в англомовному академічному середовищі він не набув масштабного 

поширення, що, хоч і не дає підстав емпірично ідентифікувати цей мегатренд, 

однак і не є повноцінною підставою для виключення із вказаного статусу.  

Результати аналізу публікаційної активності за основними мегатрендами 

економічного розвитку можуть бути використані під час управління 

інноваційними проєктами та вибору пріоритетних напрямів розвитку науки й 

техніки в Україні [151], зокрема в частині цифровізації аграрного сектора. 

Глобалізація сприятиме активізації розробки та реалізації міжнародних 

інноваційних проєктів з урахуванням глобальних пріоритетів і відповідно 

формуванню міжнародних і віртуальних команд, що може ускладнювати 

управління (зокрема, через мовні бар’єри, соціокультурні відмінності).  

Учені також вважають, що глобалізація вплинула на методи оцінювання 

ризиків інноваційних проєктів та управління ними. Вони наголошують на тому, 

що теперішній етап характеризується зростанням ролі та незалежності в 

управлінні, і вимагає врахування впливу глобалізації на ефективність 

інноваційних проєктів за допомогою розробленої ними моделі [152; 153]. 

Доповнюючи вказану думку, зазначимо, що глобалізація додатково збільшує 
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наявні ризики інноваційних проєктів і формує нові виклики.  

Виплив фінансіалізації на управління інноваційними проєктами 

розглядаємо через призму таких концептуальних положень [154]: домінування 

парадигми цінності як основи вартісно-орієнтованого управління; пріоритет 

адаптивного фінансового управління змінами; визнання в ролі основного 

критерію ефективності проєктів максимізації грошових потоків; підвищення 

ролі фінансового менеджменту проєктів; трансформація інформації, знань та 

інновацій в основний ресурс фінансового управління; необхідність 

пріоритетного фінансування проєктів сталого розвитку. Крім того, до основних 

наслідків фінансіалізації відносять [154]: появу якісно нових фінансових 

послуг, продуктів й інструментів, які можуть сприяти поліпшенню фінансового 

забезпечення інноваційних проєктів; видозміну механізмів й обсягів надання 

фінансових послуг; ущільнення простору та зменшення затрат часу на 

проведення міжнародних фінансових операцій, віртуалізацію фінансових 

інструментів та підвищення потреби в захисті від кіберзагроз; перетворення 

фінансового менеджменту в драйвер упровадження нових ідей та інновацій. 

Процеси глобалізації та фінансіалізації визначають високу залежність 

інноваційних проєктів реального сектора економіки від динаміки фінансових 

ринків. До цієї категорії належать передусім міжнародні проєкти, що мають 

транскордонне фінансування й залежать від коливань фінансових інструментів, 

що зумовлює необхідність урахування фінансових ризиків і формалізації 

методів управління валютними ризиками проєкту [155].  

Варто погодитися на цьому етапі з тим, що цифрова трансформація – «це 

процес переходу до нових способів діяльності підприємства шляхом 

упровадження цифрових технологій і цифрових сервісів, що базується на 

стратегічному партнерстві всіх зацікавлених сторін та одночасної розробки 

програмного забезпечення, цифрової трансформації та оцінки рівня цифрової 

трансформації підприємства» [156]. 

Установлено, що низький рівень інфокомунікаційного розвитку України 

порівняно з географічно близькими країнами знижує можливості досягнення 
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ключових цілей цифрових стратегій, ставлячи на перший план необхідність 

вирішення таких завдань: розвиток інфраструктури ІКТ через підвищення 

доступу й інноваційності мереж зв’язку; забезпечення доступу населення, 

бізнесу та держави до ІКТ; сталий розвиток виробничого підсектора ІКТ [157]. 

Одним із сучасних мегатрендів економічного розвитку є цифровізація, 

однак за глобальним індексом цифрової конкурентоспроможності Україна 

наразі не вирізняється провідними позиціями у світі та Європі (табл. 1. 6). 

Таблиця 1.6 

Місце України та Польщі в рейтингу країн за глобальним індексом 

цифрової конкурентоспроможності (World Digital Competitiveness Index) 

Показники 
Роки 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Україна 

Індекс цифрової конкурен-

тоспроможності 
54 50 59 59 60 58 60 58 

Знання 35 29 40 44 45 39 40 38 

Талант 52 46 55 58 57 55 57 52 

Навчання та освіта 8 4 15 20 26 22 21 19 

Наукова концентрація 40 42 39 45 45 40 49 50 

Технології  58 58 60 60 62 61 61 59 

Нормативно-правова база 54 47 55 55 56 54 54 54 

Капітал 57 56 60 60 62 61 62 59 

Технологічна база 56 58 60 58 60 57 60 58 

Готовність до майбутнього 57 58 61 61 61 61 62 61 

Адаптивне ставлення 57 60 60 60 58 53 59 56 

Гнучкість бізнесу 48 58 58 59 56 53 45 51 

ІТ-інтеграція 59 61 61 60 60 61 61 62 

Польща 

Індекс цифрової конкурен-

тоспроможності 
36 39 38 38 37 36 33 32 

Знання 30 36 31 27 32 33 33 30 

Талант 20 31 22 17 28 30 28 29 

Навчання та освіта 40 33 34 22 23 35 35 32 

Наукова концентрація 42 43 41 39 40 38 31 28 

Технології  34 37 36 36 39 37 37 37 

Нормативно-правова база 36 43 38 45 47 46 45 46 

Капітал 24 35 28 32 32 32 38 36 

Технологічна база 39 34 34 39 39 37 30 23 

Готовність до майбутнього 52 50 49 51 39 37 33 35 

Адаптивне ставлення 54 54 52 51 38 33 37 29 

Гнучкість бізнесу 57 52 55 55 45 40 28 33 

ІТ-інтеграція 43 40 41 41 41 40 36 38 

Джерело: сформувала авторка за даними [158; 159; 160]. 
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Аналіз динаміки зміни рейтингових позицій за глобальним індексом 

цифрової конкурентоспроможності України свідчить про відсутність чіткого 

тренду як у цілому, так і в розрізі конкретних складників цього індексу. 

Порівняльний аналіз свідчить, що позиції України майже вдвічі гірші, ніж 

показники сусідньої Польщі. Подібна ситуація характерна й для позицій 

України та Польщі в рейтингу за індексом мережевої готовності (рис. 1.26). У 

динаміці показника мережевої готовності України зафіксовано загалом 

позитивний тренд, проте є ще істотні можливості щодо підвищення мережевої 

готовності хоча б до рівня Польщі. Очевидно, що зростання цифровізації 

економіки та суспільства відбуватиметься в перспективі, що накладе свій 

відбиток і на аграрний сектор економіки. 

 

Рис. 1.26. Місце України та Польщі в рейтингу за індексом мережевої 

готовності (Networked Readiness Index) 

Джерело: побудувала авторка на основі даних [161]. 

Результати аналізу тенденцій управління проєктами в контексті інновацій 

у цифровій економіці показують, що невизначеність суспільства й технологічні 

зміни потребують складних методів, заснованих на інформаційних технологіях, 

глибокому економічному аналізі та прояву м’яких поведінкових навичок для 

задоволення потреб ринку [162]. Цифровізація, очевидно, є однією з причин 

зростання кількості й питомої ваги співробітників, які працюють віддалено, що 

сприятиме посиленню тенденції до використання віддалених команд в 
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управлінні проєктами в найближчій перспективі. Тому повністю підтримуємо 

пропозицію вчених щодо введення поняття «віддалена команда» (in-house 

команда), під якою розуміють «групу осіб, які на відповідних умовах залучені 

підприємством для реалізації проєкту та які не об’єднуються єдиним робочим 

простором, перебувають у різних місцях і працюють за гнучким графіком над 

визначеними індивідуально для них завданнями для досягнення спільної мети, 

якою й ініційоване формування такої групи» [163]. Є й інші підходи до 

типізації й термінології віддалених проєктних команд [164]. За умов віддаленої 

роботи особливої важливості набувають нетехнічні (особистісні й 

комунікаційні) вміння (так звані «soft skills») членів проєктної команди [165]. 

Цифровізація управління інноваційними проєктами в аграрному секторі 

передбачає «насичення фізичного світу електронно-цифровими пристроями, 

засобами, системами, що націлені на активізацію електронно-комунікаційного 

обміну між суб’єктами господарювання, фактично створюючи кіберфізичний 

простір колаборації агентів бізнес-агроекосистем з природно-ресурсними 

об’єктами концентрації інтересів стейкголдерів, носіїв форм власності, 

складників правових і фінансових відносин, створюючи при цьому нові 

джерела доданої вартості» [166]. З іншого боку, цифровізація є інноваційним 

напрямом імплементації сучасної моделі управління інноваційними проєктами.  

Застосування цифрових технологій трансформує моделі реалізації 

проєктів, зокрема процес реалізації стає коротшим і дешевшим; розширює 

можливості спільного використання, віддаленого доступу, пошуку й оновлення 

інформації про ланцюги постачань і відносини з власниками, операторами й 

кінцевими споживачами; визнати зростаючу важливість цифрових робочих 

процесів й аналітики, а не документів [167], забезпечує інформаційно-

технологічний супровід управління, включати штучний інтелект, блокчейн і 

розширені комунікаційні можливості й швидкість. 

Більшість менеджерів дедалі частіше усвідомлюють, чи, принаймні, 

найближчим часом це зроблять, що роль геоінформаційних систем (ГІС) в 

управлінні інноваційними проєктами в аграрному секторі буде зростати, 
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оскільки тут діяльність безпосередньо пов’язана з місцем розташування. Для 

прикладу, у роботі китайських учених продемонстровано кейс із застосування 

ГІС в управлінні якістю сільгоспугідь. Вони розробили дві взаємопов’язані 

системи: настільну ГІС-програму «Map Draw Tool» і програму на основі 

WebGIS. Досвід показав, що запропонована система може ефективно запобігати 

неточним і дублюючим явищам в управлінні проєктами, і сприяє здійсненню 

нагляду через публікації їх в інтернеті за допомогою веб-карти [168]. 

У сучасному цифровому суспільстві назріла потреба в розробці нових 

інтелектуальних методологій управління проєктами, що генерують методи 

управління в середовищах природного, штучного й комбінованого інтелектів. 

Нині найбільш ефективним способом може бути гібридизація та конвергенція 

наявних методологій [169]. Цифровізація й інтелектуалізація трансформують 

зміст і ролі суб’єкта (скорочення ролі емпатії, інтуїції), об’єкта й процеси 

управління інноваційними проєктами (упровадження цифрових технологій у 

сферу прийняття управлінських рішень). Так, В. М. Бурков, І. В. Буркова 

описали два типи цифрових технологій ухвалення рішень: прямий, або 

традиційний, коли рішення приймає людина, а комп’ютерна програма виступає 

в ролі «порадника», і зворотний, коли рішення приймає комп’ютерна програма, 

а людина тільки спостерігає й аналізує [170]. Очевидно, що обидва вказані типи 

будуть набувати поширення в управлінні інноваційними проєктами. Певним 

підтвердженням цьому є обґрунтований A. Fuentes-Penna, J. A. Ruiz-Vanoye, 

O. Díaz-Parra новий підхід до управління проєктами, заснований на CPLEX-

методі, що передбачає планування проєктів на базі інтеграції штучного 

інтелекту з управлінням проєктами. Для цього вчені розробили математичну 

модель, цільовою функцією якої є мінімізація витрат ресурсів [43].  

Із формуванням цифрової економіки виникають, модифікуються та 

розповсюджуються смарт-інновації, що можуть бути виділені в окремий клас 

інновацій. Смарт як властивість об’єкта характеризує інтеграцію за допомогою 

використання мережі інтернет у цьому об’єкті раніше непоєднуваних 

елементів. Смарт властивість проявляється через: здатність до адаптації щодо 
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умов зовнішнього середовища; саморозвиток і самоконтроль; ефективне 

вирішення поставленої задачі й досягнення результату [171]. Так, «уже зараз 

технологічно можливо дистанційно в smart-режимі (онлайн) e-business 

infrastructure, e-business, e-commerce обробляти сільськогосподарські угіддя, 

збирати врожай» [172]; здійснювати онлайн фінансові операції, комунікації, 

обмін досвідом і консультування, електронну торгівлю, одержувати 

інформацію в режимі реального часу про погодні й ґрунтово-кліматичні умови, 

управляти системами точного землеробства [173]. Зрозуміло, що цифрова 

трансформація включає закупівлі, продажі, управління логістикою, витратами, 

просування реклами, виробництва [174]. 

Про надзвичайну актуальність і значущість цифровізації управління в 

аграрних підприємствах і її ефективність переконливо свідчать дослідження 

М. В. Руденка [175; 176]. Обґрунтовано доцільність практичного впровадження 

інструментів цифровізації в аграрних підприємствах і визначено показники 

ефективності придбання інструментів цифровізації сільськогосподарського 

виробництва. Це дозволяє як великим, так і малим за розмірами земельного 

банку аграрним підприємствам визначатися з доцільністю вкладення коштів у 

різні за складністю інвестиційні проєкти діджиталізації [177]. У разі 

практичного впровадження Стратегії та SMART-сценарію розвитку аграрного 

сектора в умовах цифровізації буде забезпечено зростання валової доданої 

вартості в цьому секторі, більше ніж на 20 % [178, с. 30].  

Цифровізація дозволяє удосконалити управління проєктами на основі 

створення й використання цифрової інвестиційної платформи, на базі якої 

формують інвестиційний портал, систему управління проєктами, CRM‑систему 

для роботи з інвесторами [179]. Хоч ці пропозиції й зроблено для іншої галузі, 

проте вони актуальні й для аграрного сектора, оскільки цифрова платформа 

може стати єдиним галузевим інтеграційним інструментом, який дасть змогу 

зібрати й презентувати на єдиному порталі інноваційні проєкти аграрних 

підприємств країни, зробити прозорими адміністративні процедури 

інвестиційної сфери та сформувати галузеву BigData з можливістю оптимізації 
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основних процесів [179] і відбору кращих проєктів для фінансування. 

Згідно з глобальними прогнозами у сфері цифрової трансформації, до 

2023 р. 75 % підприємств матимуть всеосяжні плани здійснення цифрової 

трансформації проти теперішніх 27 %; 60 % компаній зі списку G2000 створять 

власну платформу трансформації бізнесу для підтримки інновацій і зростання в 

умовах «нової нормальності»; до 2025 р. через нестабільність глобальних умов 

75 % керівників бізнесу будуть використовувати цифрові платформи й 

можливості екосистем для адаптації своїх ланцюгів створення вартості до 

нових ринків, галузей та екосистем [180]. Отже, аграрним підприємствам у 

найближчій перспективі доведеться працювати в умовах цифрової 

трансформації та домінування цифрових технологій в економіці й управлінні. 

За прогнозами аналітичного агентства MarketsandMarkets, ринок 

інструментів цифрового сільського господарства збільшиться з 5,6 млрд дол. 

США у 2020 р. до 6,2 млрд дол. США у 2021 р. [181]. За оцінками Forbes, 

виробники аграрної продукції мають упроваджувати інструменти цифрового 

перетворення в сільському господарстві (рис. 1.27). 

 
Рис. 1.27. ТОП-6 цифрових трансформацій у сільському господарстві за 

версією Forbes 

Джерело: побудувала авторка на основі Forbes [182]. 
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Прогнози вчених свідчать про тенденцію до зростання обсягу патентів і 

наукових публікацій, що забезпечують просування цифрової економіки у світі в 

найближчі роки. Водночас у разі збереження наявної ситуації, частка України в 

загальній кількості патентів і публікацій залишатиметься дуже низькою. 

Прогноз показує, що відмінності в рівні наукового забезпечення розвитку 

цифрової економіки між провідними країнами світу й Україною збільшаться 

найближчим часом, якщо не буде ухвалено заходи державного рівня щодо 

стимулювання власних досліджень у сфері цифрових технологій [9]. 

Прискорення процесу цифровізації аграрного сектора, як й економіки в 

цілому, потребує (трансформовано й доповнено авторкою на основі роботи 

[166]): (1) осмислення суб’єктами господарської діяльності цифрових змін з 

урахуванням характеристик віртуальної реальності й штучного інтелекту; 

(2) усунення інституційних (зокрема, законодавчих) і фіскальних перешкод, які 

заважають розвитку цифрової економіки; (3) упровадження стимулів і 

мотивацій для заохочення бізнесу до цифровізації як дієвого засобу доступу до 

активів; (4) створення та розвиток цифрових інфраструктур як основи 

використання переваг цифрового світу, включаючи віртуальні офіси управління 

інноваційними аграрними проєктами; (5) формування й підвищення цифрових 

компетентностей персоналу підприємств для забезпечення їхньої готовності до 

використання цифрових можливостей; (6) розвиток цифрового підприємництва 

на основі створення структур для підтримки інноваційної діяльності, а також 

стимулювання впровадження цифрових проєктів в аграрній сфері. 

Таким чином, цифровізація справлятиме, очевидно, позитивний вплив на 

інноваційні проєкти як об’єкт управління й потребуватиме від проєктних 

менеджерів і персоналу аграрних підприємств володіння цифровими 

компетентностями, що потребує спеціального дослідження останніх, 

результати його викладено в п’ятому розділі роботи. 

Із цифровізацією тісно пов’язана інтелектуалізація систем управління – це 

«процес набуття керуючою і керованою системами нових якостей, виражених у 

функціях менеджменту, нормах управління, категоріях менеджменту та 
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критеріях його аналізування, які базуються на інтелектуальній свідомості, 

системних знаннях, динамічній інтелектуальній активності персоналу, 

інтелектуальних та інформаційно-комунікаційних технологіях, коли інформація 

й інтелектуальний капітал підприємств стають визначальним активом із 

високою ринковою вартістю» [183]. Інтелектуалізація управління 

«проявляється в безальтернативному, творчо-вольовому впливі 

інтелектуальних особистостей і підсистем, що мотивовано взаємодіють, на 

цілісний розвиток систем управління, забезпечуючи їхню неповторність і 

конкурентоспроможність» [184]. У контексті управління інноваційними 

проєктами інтелектуалізацію розглядаємо передусім із позиції зростання ролі 

людини та компетентностей у прийнятті управлінських рішень, створенні та 

комерціалізації інтелектуальних (інноваційних) продуктів, а також підвищення 

ролі інституту інтелектуальної власності в аграрній науці. Цифровізацію можна 

також вважати однією із форм інтелектуалізації.  

Із інтелектуалізацією тісно пов’язана соціалізація, яку в контексті 

управління інноваційними проєктами слід розглядати через призму 

переорієнтації проєктів із виключно бізнес-інтересів на сталий розвиток 

аграрного сектора та пошук нових критеріїв ефективності цих проєктів у 

напрямі розширення й доповнення соціальними й екологічними аспектами. 

Соціалізація також пов’язана із поведінковою економікою та ширшим 

застосуванням соціально-психологічних методів в управлінні інноваційними 

проєктами й урахуванні соціокультурних психотипів власників і менеджерів 

агробізнесу, а також суб’єктів науково-інноваційної діяльності.  

Узагальнюючи результати концептуалізації парадигмальних зрушень у 

системі управління інноваційними проєктами аграрних підприємств з 

урахуванням глобальних мегатрендів економічного розвитку, визначено їхній 

основний вплив на вказані проєкти як об’єкти управління (табл. 1.7). Логічним 

продовженням дослідження було обґрунтування об’єктивної необхідності 

впровадження методології управління інноваційними проєктами в аграрних 

підприємствах як передумови розроблення концепції.  
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Таблиця 1.7 

Вплив основних мегатрендів економічного розвитку на інноваційні 

проєкти як об’єкт управління 

Мега- 

тренди 
Сутнісні ознаки 

Вплив на управління інноваційними 

проєктами  

Глоба-

лізація 

Становлення нового 

геоекономічного простору, 

контрольованого 

транснаціональним капіталом 

Збільшення кількості міжнародних проєктів; 

інтернаціоналізація команд; підвищення 

ризиків і бар’єрів управління  

Фінансі-

алізація 

Кардинальні зрушення в 

структурі сучасної світової 

економіки, пов’язані з 

гіпертрофованим домінуванням 

фінансового сектора 

Домінування вартісно-орієнтованого 

управління та фінансових цілей; розширення 

спектру й віртуалізація методів та 

інструментів фінансування; підвищення 

залежності від фінансових криз 

Цифро-

візація  

Широкомасштабне 

використання інформаційно-

комп’ютерних технологій у 

всіх сферах життя, перехід до 

інформаційного суспільства 

Розвиток віддалених команд, дистанційної 

роботи, віртуальних офісів; здешевлення й 

підвищення ефективності управління; 

цифровізація технологій ухвалення рішень; 

зростання ролі цифрових компетентностей 

Інтелекту-

алізація 

Кардинальне підвищення ролі 

людського капіталу як 

рушійної сили соціально-

економічного розвитку завдяки 

реалізації його креативного 

потенціалу 

Зростання ролі людини та її 

компетентностей у прийнятті управлінських 

рішень, створенні та комерціалізації 

інноваційних продуктів; підвищення 

значущості інституту інтелектуальної 

власності  

Соціа-

лізація 

Підпорядкування економічних 

процесів інтересам розвитку 

людини та суспільства в цілому 

Орієнтація проєктів й управлінських рішень 

на сталий розвиток; розширення критеріїв 

ефективності проєктів; урахування 

соціокультурних психотипів суб’єктів  

Джерело: сформувала авторка на основі аналізу й синтезу джерел: [148; 149; 154]. 

Аргументуючи об’єктивну необхідність і важливість упровадження 

методології управління інноваційними проєктами в аграрних підприємствах, 

доведено доцільність урахування таких концептуальних положень: 

(1) переосмислення (з урахуванням світового досвіду) місця й ролі управління 

проєктами в напрямі визнання його однією з найефективніших технологій 

управління, причому не лише конкретних проєктів підприємств, а й у контексті 

задоволення інтересів усіх стейкголдерів проєктів (менеджерів, засновників, 

співвласників, акціонерів, інвесторів і держави); (2) визнання того, що на рівні 

підприємства інноваційну діяльність, як і стратегію розвитку загалом, 

реалізують через розроблення й запровадження конкретних інноваційних 

проєктів, методологія управління якими, як ніяка інша, є дієвим інструментом 
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трансферу інновацій; (3) формування високоефективного й 

конкурентоспроможного агробізнесу пов’язано 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 аграрної галузі; (5) визнання необхідності 

переходу до проєктного формату створення й трансферу цілісних інноваційних 

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

Питання про те, як можна нагодувати населення світу у 2050 р. і 

гарантувати продовольчу безпеку, належить до числа найбільш актуальних. 

Огляд 25 досліджень сценаріїв та узагальнення їх основних відповідей на 

вказане питання свідчить про необхідність істотного підвищення 

продуктивності світового сільського господарства [185]. Абсолютно очевидно, 

що досягти цього неможливо без упровадження інновацій, які, своєю чергою, 

потребують відповідних інвестицій. Запровадження інновацій слід розглядати 

передусім як реалізацію інноваційних проєктів в аграрних підприємствах і 

регіональних та національних проєктів – на мезо- та макрорівні.  

Ми підтримуємо думку, що «теорія управління інноваційними проєктами є 

методологічною базою високоефективного управління інвестиціями в 

інноваційній сфері економіки країни. Це пояснюється тим, що концепція 

управління інноваційними проєктами розглядає проєкт як інструмент зміни 

вихідного стану інноваційної сфери будь-якої соціально-економічної системи». 

Нині інструментарій управління проєктами застосовують у всіх сферах 

діяльності, при цьому більшість розвинених країн використовує його не тільки 

для впровадження великих державних проєктів, але й для організації 

ефективної реалізації проєктів будь-якої інноваційної сфери економіки [186]. 

Організація управління інноваційною діяльністю підприємств із 

використанням проєктного підходу є найбільш успішною, оскільки методологія 

управління проєктами дає відповідь на те, як певний інноваційний задум 

втілити в життя якнайшвидше. Проєктне управління інноваційною діяльністю 



109 

може істотно підвищити її продуктивність [187]. 

Обґрунтовуючи необхідність застосування управління проєктами в 

аграрних підприємствах, ми спираємося на світовий досвід. Так, згідно з 

дослідженням «The future of project management: Global Outlook 2019» (майже 

500 респондентів із 57 країн), у світі 19 % організацій реалізують успішні 

проєкти; 58 % – вважають, що за останні два роки показник успішності проєкту 

щодо задоволеності стейкголдерів поліпшився; 35 % – виконали понад 

50 проєктів за останній рік; 44 % – імовірно реалізуватимуть проєкти, що 

відповідають початковій меті й бізнес-намірам; 30 % – із високою ймовірністю 

виконають проєкти вчасно; 36 % – найімовірніше реалізують проєкти в рамках 

бюджету; 40 % – використовували для координації проєктів централізований 

або корпоративний офіс управління проєктами; 48 % – регулярно відстежували 

зміни у вигодах проєкту; 46 % проєктів реалізовано із задоволенням 

стейкголдерів; 63 % – реалізують проєкти зі зміни системи управління; 30 % – 

відчувають високу ефективність управління власними організаційними змінами 

[188, с. 4–5]. Щодо типів реалізованих проєктів у вказаному звіті наголошено 

на високому рівні завершених проєктів у рамках удосконалення й 

трансформації бізнесу (45 %), що свідчить про широке використання 

управління проєктами в більш складних і неоднозначних сферах [188, с. 6]. 

Цікаві результати в методологічному контексті: понад 47 % організацій 

використовували Agile методологію; 69 % – завжди або часто визначають і 

здійснюють відновлювальні дії щодо попередження змін у часі або вартості 

проєкту; 59 % – завжди або часто визначають на початку проєктів вимірювані 

критичні фактори успіху; 81 % – регулярно переглядають й оновлюють 

прогнози бюджету проєкту; 60 % – послідовно застосовують методи управління 

ризиками протягом життєвого циклу проєкту; 83 % – регулярно переглядають і 

повідомляють про зміни термінів і вартості проєкту; 71 % – використовували 

програмне забезпечення для управління проєктами; 8 % – використовували 

інструменти штучного інтелекту для підтримки своїх проєктів [188, с. 7–8]. 

Подібні результати характерні для попередніх досліджень [189; 190]. Так, у 
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2015 р. більше 74 % опитаних зазначили про те, що в їхній компанії є 

проєктний офіс; 23 % проєктних офісів перебували на рівні підприємства, а 

35 % – на рівні підрозділу. Більше 60 % проєктних офісів займалися навчанням 

персоналу; 40 % – використовували Agile методологію; основна проблема – 

брак ресурсів, особливо під час застосування Agile методології [190]. 

Характеризуючи сучасний стан використання інструментів управління 

проєктами в транснаціональних компаніях, учені встановили, що майже в усіх 

обстежених компаніях на глобальному рівні система управління проєктами є 

досконалішою, інструменти проєктного менеджменту застосовують більш 

широко й інтенсивно, ніж на локальному [191].  

На думку М. Кісіля, М. Кропивка, упровадження в аграрних підприємствах 

адаптованої до умов України системи Project Management, що полягає у 

всебічному аналізі, виборі найбільш перспективних напрямів інвестицій та 

успішній реалізації обраних проєктів, дозволить підприємствам: (1) оцінити 

можливість практичної реалізації інвестиційних цілей; (2) визначити необхідні 

обсяги та джерела фінансування проєкту; (3) підібрати виконавців і 

постачальників: зокрема, через процедури торгів, конкурсів, тендерів; 

(4) визначити строки виконання проєкту, скласти графік його реалізації та 

визначити необхідні ресурси; (5) розрахувати кошторис і бюджет проєкту; 

(6) оцінити економічну ефективність реалізації проєкту; (7) спланувати й 

ураховувати ризики проєкту; (8) забезпечити контроль за ходом виконання 

проєкту [192]. Із зазначеним є всі підстави погодитися, як і з тим, що «найбільш 

популярною, доступною й раціональною формою обґрунтування 

інвестиційного проєкту є бізнес-план його реалізації» [192]. 

Напевно, одним із найбільш переконливих аргументів на користь 

доцільності впровадження управління проєктами є практичні кейси конкретних 

аграрних підприємств, які свідчать про реальні можливості економити час і 

кошти під час реалізації інноваційних проєктів [193]. Крім того, підвищення 

конкуренції та нестабільності економіки, складність залучення інвестицій 

вимагають запровадження на аграрних підприємствах економічного управління 
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інноваційними проєктами.  

Багаторічні наші дослідження [194; 195; 196] показали, що одним із 

головних чинників формування істотних відмінностей в ефективності аграрних 

підприємств в однакових умовах зовнішнього середовища є рівень 

менеджменту, що визначається професійною компетентністю. Розвиток 

методологій управління інноваційними проєктами дозволяє виділити такі 

механізми формування нових і втрати старих компетентностей: розвиток знань 

у різних галузях; трансфер знань і технологій; перехід до гнучких технологій 

Agile; проривні технології, бенчмаркінг, кайзен й ін.; самоорганізація й 

еволюція систем; формування компетентності зацікавлених сторін щодо 

розуміння розвитку та втрати системи компетентностей. Запропоновано нову 

парадигму побудови моделі розвитку компетентності команди проєкту, яка 

базується на балансі факторів розвитку компетенцій інноваційного проєкту та 

їх втрати в процесі впровадження. Її використання дозволяє проєктному 

менеджеру формувати ефективні програми набуття компетентностей членами 

команди й іншими зацікавленими сторонами [197].  

Стан, проблеми та перспективи інноваційного забезпечення розвитку 

аграрного сектора України розкрито в монографіях О. Д. Витвицької [198], 

С. А. Володіна [199; 200; 201], О. І. Дація [202], О. Ю. Лупенка, М. Й. Маліка, 

П. Т. Саблука, О. Г. Шпикуляка та ін. [203; 204; 205], Н. М. Столярчук [206]. 

Питання управління інноваційними процесами й інноваційним розвитком 

аграрного сектора обґрунтовано в докторських дисертаціях Н. К. Васильєвої 

[207], І. М. Кукси [208], В. І. Покотилової [209], М. А. Садикова [210], 

Н. М. Сіренко [211]. Питання інновацій у сільському господарстві як 

ключового процесу для сталого розвитку розглянуто в роботі J. French, 

K. Montiel, V. Palmieri [212]. В. Бабенко визначила фактори впливу на рівень 

інноваційної діяльності агропідприємств і виконала факторний аналіз, за 

результатами чого розробила систему моделей латентних факторів, що 

характеризують, зокрема, динаміку інноваційної активності підприємств, 

динаміку витрат і джерела фінансування інноваційної діяльності [213]; 
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теоретико-методологічні основи аналізу й прогнозування тенденцій змін 

техніко-економічних показників у системі АПК висвітлено в праці 

Б. Є. Грабовецького [214]. Проблемні аспекти трансферу інновацій в 

агропромисловому виробництві України віддзеркалені в працях таких учених, 

як: В. В. Кириченко, В. М. Тимчук [215], С. В. Тивончук, С. О. Тивончук, 

О. Г. Шпикуляк [216]. Більшість українських учених констатують недостатній 

рівень інноваційності як аграрного сектора загалом, так й окремих підприємств 

зокрема. Одним із підтверджень цьому є перебування України в останній за 

рівнем інновацій – четвертій групі «скромних новаторів» за індексом 

Європейського інноваційного табло (European Innovation Scoreboard) [217]. 

Разом із цим визнається необхідність освоєння інноваційно-випереджувальної 

постіндустріальної моделі розвитку аграрної галузі. Слід погодитися з тим, що 

проєктний менеджмент є одним із компонентів освоєння вказаної моделі та 

впровадження інновацій в аграрних підприємствах [217]. І хоча вчені вказують 

на доцільність його застосування у сфері управління земельним банком, 

точного землеробства, контролю товарно-матеріальних цінностей (паливо, 

оптимізація складів, технології змішування ЗЗР), connectivity (забезпечення 

передачі, накопичення та аналізу даних) [217], ми вважаємо, що він може бути 

використаний значно ширше, охоплюючи всі виділені ними дев’ять основних 

блоків освоєння інновацій: управління землею, технології, що використовують 

для планування й визначення сівозміни, фінанси й економіка, агровиробництво, 

маркетинг, матеріально-технічне забезпечення, HR, безпека, логістика [217]. 

Учені вважають, що за рівнем технологічного забезпечення галузі 

рослинництва Україна перебуває в групі країн, що наздоганяють; при цьому 

наявний потенціал і динаміка процесів дають обґрунтовані підстави очікувати 

підвищення в середньостроковій перспективі інноваційного рівня та 

інвестиційної привабливості аграрного сектора держави [218]. Водночас у 

тваринництві ситуація дещо складніша, що пов’язано, зокрема з такими 

причинами: (і) низька прибутковість і нерівномірність одержання (розподілу) 

прибутків між сферами виробництва, переробки й реалізації; (іі) брак 



113 

інвестиційно-інноваційних проєктів і відсутність економічного інтересу в 

інноваційному розвитку галузі; (ііі) низька купівельна спроможність населення. 

При цьому є певна диспропорція щодо розподілу між розробниками та 

користувачами за формою власності й спрямованістю залучення інноваційних 

технологій й інвестицій у науку та виробництво. Якщо серед розробників 

агроінновацій провідні позиції займають державні установи, то серед 

споживачів цих інновацій левова частка належать недержавній формі власності. 

При цьому іноземні установи (найактивніші за трансфером технологій) більше 

зацікавлені саме у співпраці з недержавним сектором [219].  

Аналізуючи основні економічні методи співпраці між розробниками та 

реципієнтами агротехнологій (на прикладі галузі рослинництва), вчені 

відзначають різницю між світовим рівнем і наявним в Україні: (і) проєкти «під 

ключ» можливі лише для потужних агрохолдингів, а технології є переважно 

зарубіжними. Українські розробники, як і користувачі, ще не можуть собі цього 

дозволити; (іі) спільне підприємництво функціонує із залученням, знову-таки, 

іноземних технологій; (ііі) закупівля обладнання й засобів виробництва – один 

із найпоширеніших нині напрямів з орієнтацією на іноземні технології. 

Переважно реалізують окремі елементи, а не технології в завершеному вигляді; 

(iv) інжиніринг і консалтинг можна реально розглядати в довгостроковій 

перспективі. Українські розробники та споживачі до цього ще не готові, за 

винятком агрохолдингів, що здійснюють диверсифіковану діяльність; 

(v) франчайзинг значною мірою спирається на розбудовану систему брендингу, 

яка є елементом інноваційної системи в середньостроковій перспективі; 

(vi) ліцензування й надання виняткових прав нині реалізується переважно щодо 

селекційно-насінницьких інновацій, а стосовно агротехнологій значно 

гальмується нерозбудованістю відповідної інфраструктури; (vii) ноу-хау готове 

до застосування в короткостроковій перспективі, проте головною перешкодою 

є неефективне адміністрування й порушення принципу про те, що в ринкових 

умовах будь-який товар чи послуга мають відповідну ціну і є товаром [219]. 

Практична організація трансферу цілісних технологій і пакетного надання 
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всього спектра послуг потребує істотних фінансових ресурсів, тому виникає 

необхідність у відповідному фінансуванні аграрної науки. З іншого боку, 

перехід на рівень трансферу цілісних технологій зумовлює вищу 

інтелектуалізацію, інноваційність і конкурентоспроможність [220; 221]. 

Повністю погоджуючись із цим, зазначимо, що трансфер цілісних інноваційних 

технологій є фактично упровадженням інноваційних аграрних проєктів.  

Підсумовуючи здійснену концептуалізацію, спираючись на результати 

попередніх наших досліджень [194; 222], ми розробили концептуальну модель 

управління інноваційними проєктами в рослинництві аграрних підприємств 

(рис. 1.28). В основу формування цієї моделі покладено такі концептуальні ідеї: 

урахування глобальних мегатрендів економічного розвитку, зокрема 

спрямованість інноваційних рішень на агробізнес 4.0 (Farming 4.0), тобто 

прийняття управлінських рішень щодо розроблення й реалізації вказаних 

проєктів має, насамперед, сприяти впровадженню у галузь рослинництва 

інновацій, пов’язаних із оцифруванням виробництва й управління; по-друге, 

зміщення пріоритетів у напрямі економічного управління, що передбачає 

економічну зорієнтованість функцій управління, інтеграцію й координацію на 

практиці різних видів управління. У складі запропонованої моделі визначено 

структурно-функціональні компоненти, які слід вважати сталими, тобто 

такими, що є приблизно однаковими в будь-якому випадку, та змістово-

практичні компоненти, тобто сукупність конкретних управлінських рішень, 

характер і зміст яких у кожному конкретному випадку буде відрізнятися й 

залежатиме, в першу чергу від того, яку мету й завдання передбачено вирішити. 

Оскільки метою реалізації інноваційних проєктів у рослинництві є організація 

прибуткового виробництва й реалізації продукції цієї галузі, то метою 

управління цими проєктами є підготовка, прийняття, виконання та контроль 

рішень щодо результативного досягнення мети цих проєктів [223]. 

Якщо мета є відправною точкою управління інноваційними проєктами, то 

послідовність дальших кроків, які представляють собою детальні відповіді на 

питання щодо: диверсифікації виробництва (вирощування нових культур, напр.,  
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Рис. 1.28. Концептуальна модель управління інноваційними проєктами в 

рослинництві аграрних підприємств  

Джерело: розробила авторка. 
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біоенергетичних або нішевих) чи вирощування наявних с.-г. культур за новими 

технологіями (напр., «кліматично розумні», точні, органічні тощо, далі в межах 

обраної технології приймають рішення про способи обробітку ґрунту (напр., 

mini-till, no-till, strip-till), системи удобрення, захисту рослин і т. д.); вибір 

вітчизняної чи зарубіжної техніки й технологічного обладнання; способу 

забезпечення ресурсами; джерела фінансування проєкту тощо.  

За результатами теоретичного аналізу й узагальнення літератури [224; 225; 

226], можна зробити висновок, що агробізнес 4.0 передбачає масове 

впровадження кіберфізичних систем в аграрне виробництво для його 

автоматизації, комп’ютеризації та роботизації. Основними напрями 

агробізнесу 4.0 є цифровізація, BigData, Blockchain, вертикальні ферми, 

безпілотні технології, автоматизація виробництва, розумні машини, точне 

землеробство та ін. Характеризуючи перспективи впровадження інноваційних 

проєктів у рослинництві, варто зазначити, що однією з ключових тенденцій 

розвитку агробізнесу у світі є Farming 4.0, що фактично є результатом 

мегатренду щодо цифровізації. Експерти сходяться на думці, що 

оцифровування в сільському господарстві не зупинити, як і в будь-якому 

іншому сегменті економіки. Уже на цьому етапі розвитку на передових 

аграрних підприємствах дрони розкидають трихограму на полях кукурудзи, 

працюють безпілотні трактори й роботи на фермах. За словами А. Ліссітси, 

загальний девіз модернізації сільського господарства такий «Produce more with 

less», тобто поліпшення в технологіях за рахунок якісного насіння, 

диверсифікованого внесення комплексних добрив, технічного переоснащення 

(вітчизняні аграрні підприємства вже два роки б’ють усі рекорди з купівлі 

сільгосптехніки) та інших нововведень [224]. Очевидно, що ці тенденції 

збережуться в найближчій перспективі, що слід ураховувати під час управління 

інноваційними проєктами в аграрних підприємствах.  

З огляду на те, що нині в Україні одним із пріоритетів є розвиток 

тваринництва, що може стати однією із «точок зростання» в контексті 

здійснення «плану Маршала» в аграрному секторі, ми також розробили й 
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апробували концептуальну модель управління інноваційними проєктами у 

тваринництві (на прикладі проєктів створення чи модернізації скотарських 

ферм і комплексів [194; 222] і нутріївницьких ферм [227]). Крім того, ми 

розробили концептуальну модель управління зрошувальними аграрними 

проєктами в контексті змін клімату [228] і концептуальну модель управління 

ґрунтоохоронними проєктами аграрних підприємств (на прикладі сталого 

управління вуглецем ґрунту) [229], що мають особливу практичну цінність з 

огляду на необхідність адаптації до зміни клімату та в контексті завершення 

земельної реформи [230]. Відмінностями цих концептуальних моделей є 

трансформація мети, одного з концептуальних положень і змістово-практичних 

компонентів управління інноваційними проєктами. Наприклад, в останній 

моделі в загальному вигляді мета управління ґрунтоохоронними проєктами 

полягає в підготовці, прийнятті, виконанні та контролі рішень щодо стабілізації 

та підвищення вмісту органічного вуглецю в ґрунті сільгоспугідь; 

концептуальна ідея полягає в орієнтації всіх рішень на сталу інтенсифікацію 

виробничого процесу на ґрунтоохоронній основі. Структурно-

функціональними компонентами управління цими проєктами на всіх етапах є 

суб’єкт, об’єкт, інструменти, стратегічне бачення, методи та інформаційне 

забезпечення, що визначають змістово-практичні компоненти (конкретні 

управлінські рішення) управлінського процесу. Наприклад, у передостанній 

моделі змістово-практичні компоненти охоплюють відповіді на запитання 

щодо: виду меліорації (зрошувальні або дренажно-зрошувальні системи) та 

способу зрошення (дощування, поверхневе, внутрішньоґрунтове, крапельне чи 

лиманне зрошення); системи краплинного зрошення; купівлі обладнання 

вітчизняного або зарубіжного виробництва; обґрунтування ресурсного 

забезпечення проєкту може змінюватися (варіювати) залежно від обсягу, 

джерел фінансування проєкту й ситуаційних особливостей [228]. Практичне 

застосування результатів дослідження в аграрних підприємствах може сприяти 

підвищенню ефективності й результативності управління цими проєктами. 
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Висновки до першого розділу 

У результаті дослідження розвинуто й обґрунтовано теоретичні засади 

управління інноваційними проєктами аграрних підприємств, зокрема: 

1. Результатом бібліометричного аналізу термінологічного підґрунтя 

розвитку теорії управління інноваційними проєктами є: визначення й 

узагальнення основних етапів і трендів ґенези вказаної теорії у світі; 

формування тезаурусного каркасу економічного управління інноваційними 

проєктами; ідентифікація глобальних тенденцій до зростання публікаційної 

активності у сфері управління проєктами, виявлення її географічних (країни-

лідери), галузевих (між- і мультидисциплінарність) і фінансових (основні 

джерела фінансування досліджень) особливостей; виявлення авторів, які мають 

найбільшу кількість публікацій у світі, та констатація недостатнього 

представлення українського сегменту досліджень у світових наукометричних 

базах; ідентифікація останнього десятиліття як найбільш інтенсивного етапу 

розвитку досліджень за попередні півстоліття, оскільки протягом 2011–2020 рр. 

опубліковано більшість робіт, зокрема у WoS для термінів «project» – 47,1 %, 

«innovation project» – 73,0 %, «project management» – 54,6 %, «innovation project 

management» – 67,7 %, «economic management» – 54,3 %, «project financing» – 

51,7 %, подібні результати здобуто на основі дослідження даних із бази Scopus; 

кластеризація та побудова бібліографічних карт інтенсивності, змістових 

взаємозв’язків і хронології вживання термінів в англомовних публікаціях у 

сфері управління проєктами; прогнозне зростання публікаційної активності у 

світі вказує на необхідність інтенсифікації вітчизняних досліджень у цьому 

напрямі з урахуванням глобальних і національних пріоритетів. 

2. Проблему управління проєктами в аграрному виробництві досліджують 

із різних позицій, переважно технічних і технологічних, значно менше уваги 

приділяють економічним аспектам. У результаті теоретичного аналізу розкрито 

еволюцію й узагальнено сучасні досягнення економічної й управлінської науки 

в дослідженні парадигм управління інноваційними проєктами. На основі 

аналізу й узагальнення наявних підходів уперше розроблено цілісну економічну 
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парадигму управління інноваційними проєктами аграрних підприємств, що 

включає такі складники: трактування термінів, концепція, місія, мета, завдання, 

об’єкт, предмет, закони управління проєктами, спрямованість, теоретико-

методологічна база. Теоретичним підґрунтям управління інноваційними 

проєктами аграрних підприємств є запропоновані авторські дефініції ключових 

термінів, до числа яких належать поняття «управління», «проєкт», 

«інноваційний проєкт», «управління проєктами», «управління інноваційними 

проєктами», «економічне управління». Інноваційні проєкти в аграрній галузі 

характеризуються низкою особливостей, зокрема високою невизначеністю на 

всіх стадіях інноваційного циклу, оскільки сам по собі цей сектор економіки є 

підвищено ризиковим. Систематизовано й доповнено класифікацію 

інноваційних проєктів з урахуванням специфіки аграрних підприємств. Під 

управлінням інноваційними проєктами аграрних підприємств розуміємо 

інтелектуальну діяльність, спрямовану на розроблення й ефективну реалізацію 

інноваційного проєкту шляхом прийняття й виконання управлінських рішень 

щодо команди й ресурсів проєкту із 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. 

3. 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. Узагальнюючи результати 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. Розроблено концептуальну модель управління інноваційними 

проєктами аграрних підприємств (на прикладі рослинництва), засадами 

побудови якої є: (і) урахування глобальних мегатрендів економічного розвитку, 

зокрема спрямованість інноваційних рішень на агробізнес 4.0; (іі) зміщення 
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пріоритетів у напрямі економічного управління; (ііі) методологічний концепт 

(закони управління проєктами, методологічні підходи, принципи, методи), а 

також структурно-функціональні й змістово-практичні компоненти.  

4. Вихідними концептуальними положеннями під час обґрунтування 

необхідності упровадження методології управління інноваційними проєктами в 

аграрних підприємствах визначено такі: (1) переосмислення місця й ролі 

управління проєктами в напрямі визнання його однією з найефективніших 

технологій управління не лише конкретних проєктів, а й у контексті 

задоволення інтересів усіх стейкголдерів; (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 є дієвим інструментом трансферу 

інновацій; (3) формування ефективного й конкурентоспроможного агробізнесу 

пов’язане з компетентністю й інноваційною підприємливістю власника як 

менеджера і/або найманих менеджерів; (4) упровадження інноваційних проєктів 

є 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. 

 

Основні результати дослідження за цим розділом опубліковано в працях 

автора [142; 194; 195; 196; 222; 223; 227; 229; 230].  
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РОЗДІЛ 2. МЕТОДОЛОГІЯ ЕКОНОМІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 

УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМИ ПРОЄКТАМИ АГРАРНИХ 

ПІДПРИЄМСТВ 

 

2.1. Методологічний базис економічного дослідження управління 

інноваційними проєктами аграрних підприємств 

 

З етимологічного погляду термін «методологія» запозичено із 

західноєвропейських мов (від грец. μέθοδος – метод і λόγος – учення), тобто в 

перекладі означає «учення про метод». Нині цей термін застосовують у різних 

значеннях залежно від контексту й завдань дослідження. Складається з 

методології пізнання, методології практичної діяльності й методології 

оцінювання (аксіометодологїї). Крім того, це певний арсенал методів [231]. Ми 

погоджуємося з В. Г. Андрійчуком, що трактувати методологію варто на трьох 

рівнях пізнання: філософському (фундаментальну) методологію, методологію 

певної науки й методологію конкретного дослідження. Складниками 

методології є методи, принципи та прийоми дослідження [232]. 

Колектив авторів у складі Г. М. Чорного, Л. М. Худолій, Я. С. Ларіної та 

ін. проаналізували різні варіанти трактування методів наукових досліджень в 

аграрній економіці [233], уточнили класифікацію методів наукових досліджень 

на рівні суб’єктів агробізнесу, об’єднавши їх у дві однорідні групи: методи 

емпіричного та методи теоретичного дослідження [234], поглибили зміст 

тлумачення терміна «методологія дослідження» та конкретизували його роль у 

контексті кваліфікаційних робіт [235]. Методи наукового дослідження вчені 

розглядають (1) як явище – це способи виконання дослідником певних 

розумових дій, операцій і робіт із реальними предметами та процесами або 

їхніми уявними образами й абстрактними поняттями; та (2) як наукову 

категорію – це способи використання наявних знань про конкретний об’єкт 

дослідження для одержання нових знань [234]. 

За результатами наукового пошуку під методологією вслід за 
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О. М. Новіковим, Д. О. Новіковим розуміємо вчення про організацію діяльності 

[236, с. 6]. Відповідно методологію економічного дослідження управління 

інноваційними проєктами аграрних підприємств трактуємо як учення про 

організацію дослідницької діяльності з визначеними характеристиками, 

логічною та часовою структурою (рис. 2.1). Кожен із вказаних компонентів 

складається із певних складників. Так, характеристиками методології 

економічного дослідження управління інноваційними проєктами аграрних 

підприємств є особливості, принципи, умови й норми дослідження. 

 

Рис. 2.1. Логічно-смислова модель методології економічного дослідження 

управління інноваційними проєктами аграрних підприємств 

Джерело: побудувала авторка за джерелом [236, с. 9], 

Особливості цього дослідження зумовлені кількома обставинами: 

1. Оскільки за формою організації дослідження є індивідуальним (а не 

колективним), то йому притаманні особливості індивідуальної наукової 

діяльності [236, с. 61–63]: (і) обмеженість мети наукової роботи; мету ставлять 

завчасно; (іі) наступність досліджень; (ііі) чіткість понятійно-термінологічного 

апарату; (іv) обов’язковість публікації результатів. 

2. Дослідження у сфері аграрної економіки мають свою специфіку: 

(і) об’єкти дослідження різняться складністю й поліфункціональністю; часто 

сутність явищ і форм їхнього прояву не збігаються гармонійно; унікальність 

багатьох об’єктів і предметів часто унеможливлює експериментальні 

дослідження; в економічній сфері не так чітко проявляються закони, як у 

• особливості

• принципи

• умови

• норми

Характеристики 
дослідження

• суб’єкт, об’єкт
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• засоби, методи

• результат
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природі й техніці; істотне значення має тут просторово-часова визначеність 

об’єктів дослідження; (іі) предмет дослідження, що співвідноситься з об’єктом 

як часткове й загальне, концентрує в собі найбільш значущі властивості об’єкта 

дослідження. Причому на предмет поширюються всі вказані вище особливості 

об’єкта дослідження; (ііі) високий ступінь абстракції знань у сфері аграрної 

економіки зумовлює відповідні труднощі з формулюванням предмета, наукової 

проблеми й мети дослідження [233]; (іv) аграрні підприємства є елементарним 

об’єктом дослідження в складі глобального об’єкта, зазнаючи об’єктивного 

впливу на своє функціонування [237]. Наведені чинники зумовлюють 

використання в процесі дослідження відповідних методів для аграрної 

економіки, що свідчить про необхідність добору й кваліфікованого 

використання загальнонаукових і спеціальних методів [233]. Серед них для 

аграрної економіки притаманні такі методи: економіко-статистичний, 

монографічний, розрахунково-конструктивний, балансовий, нормативний, 

економіко-математичний, експериментальний, абстрактно-логічний [129, с. 22], 

моделювання, порівняння, групування, графічний, експертний метод [233].  

У цифровій аграрній економіці істотно зростає роль інформації та її 

обробки в методології економічних досліджень [238], що в умовах 

недостатнього інформаційно-статистичного забезпечення діяльності аграрних 

підприємств істотно посилює суперечність між наявним і бажаним станом та 

накладає певні обмеження на можливості застосування методів досліджень. 

У роботі М. М. Жудра запропоновано нову методологічну платформу 

дослідження діяльності аграрних підприємств в умовах економіки 4.0, яка 

заснована на гібридизації «живого» й «розумного» менеджменту, що 

передбачає переведення основних виробничих й адміністративних процесів у 

цифрову форму з використанням елементів не тільки менеджерів, але й 

штучного інтелекту, роботизованих систем. Вона спрощує інвестиційну, 

фінансово-кредитну, маркетингову, логістичну взаємодію й дозволяє 

менеджерам ухвалювати кращі управлінські рішення [239]. Безумовно, цей 

підхід актуальний для управління інноваційними проєктами аграрних 
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підприємств, оскільки такими проєктами є «розумні» тваринницькі ферми з 

роботизованими системами виконання раніше трудомістких технологічних 

процесів у тваринництві: роботизоване доїння корів, роботизовані станції 

годування, напування тварин тощо; у рослинництві набуває поширення 

експлуатація з бортовими комп’ютерами та безпілотних машинно-тракторних 

агрегатів, роботизованих систем очищення й зберігання насіння, інтегрованих 

логістичних центрів зберігання, сортування, пакування та доставки покупцеві 

агропродовольчих товарів в онлайн режимі тощо [239]. 

3. Особливості, пов’язані із комбінованим застосуванням комплексу 

методологічних підходів, що випливають із розробленої раніше парадигми й 

зумовлюються вказаною вище специфікою досліджень в аграрній економіці, а 

саме: системний, синергетичний, кібернетичний, етимологічний, 

функціональний, процесний, інституційний, діяльнісний і компетентнісний. 

Обґрунтовуючи економічні засади управління інноваційними аграрними 

проєктами, слід спиратися на системний методологічний підхід, який розглядає 

об’єкти як системи, найголовніша особливість яких – цілісність. Ефект 

цілісності, емерджентності виникає лише за рахунок зв’язків між елементами 

системи. Система має ознаки наявності елементів, зв’язків між ними й метою, 

заради якої вона створена. Ціль – головний системоутворювальний фактор. За 

наявності цілі, елементи об’єднуються в систему і діють для її досягнення. 

Коли ж ціль відсутня, то й теоретично система виникнути не в змозі. 

Синергетичний підхід тісно пов’язаний із системним й у літературі часто 

використовують термін «системно-синергетичний підхід». Він свідчить про те, 

що більшість елементів системи взаємодіють між собою нелінійно, відповідно 

для системи управління інноваційними проєктами аграрних підприємств 

притаманні відкритість, нелінійність і самоорганізація.  

Кібернетичний підхід теж розвиває системний, указуючи на те, що 

управління інноваційними проєктами є системою, яка включає об’єкт 

управління, орган управління, прямий і зворотний зв’язки. Із кібернетичним 

тісно пов’язаний рефлексивний підхід, який передбачає рефлексію, 
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саморефлексію та постійний зворотний зв’язок, тобто зіставлення здобутих 

проміжних результатів із вихідними позиціями, з проєктом дослідження, і, 

відповідно, уточнення, корегування цілей і процесу дослідження.  

Етимологічний, функціональний, процесний, інституційний, діяльнісний і 

компетентнісний підходи ми застосовували під час формування понятійно-

категорійного апарату й дослідження компетентностей фахівців.  

Спираючись на роботи В. Г. Андрійчука [232], О. М. Новікова та 

Д. О. Новікова [236, с. 66–72], з урахуванням зазначених вище особливостей 

обґрунтовано вихідні принципи методології економічного дослідження 

управління інноваційними проєктами аграрних підприємств: (1) принцип 

детермінізму – передбачає наявність різноманітних об’єктивно наявних форм 

взаємозв’язку явищ, багато з яких виражаються у вигляді співвідношень, що не 

мають безпосередньо причинного характеру (напр., просторові й часові 

кореляції); (2) принцип відповідності – означає спадкоємність наукових теорій; 

(3) принцип доповнюваності – дозволяє встановити еквівалентність між 

класами понять, комплексно описати суперечливі ситуації в різних сферах 

пізнання; (4) принцип системності – передбачає, що кожне явище варто 

розглядати як певну систему, що має низку підсистем із визначеними 

структурами, метою та функціями; (5) принцип об’єктивності – вимагає 

всебічного врахування факторів, що впливають на досліджуване явище, 

обґрунтованості вихідних даних, вибору адекватних способів розв’язання 

проблеми, аналізу й оцінювання його можливих варіантів; (6) принцип 

доказовості, передбачає не просто висування певного твердження, а доведення, 

аргументування правомірності такого твердження; (7) єдності теорії та 

практики – між теорією та практикою завжди має бути тісний взаємозв’язок 

[232; 236, с. 66–72]. Під час цього економічного дослідження, крім зазначених 

принципів, вихідними також обрано принципи міждисциплінарності (означає, 

що погляди на спільну проблему двох дисциплін (економіки й управління) 

взаємно інтегруються (поєднуються) для отримання більш узагальненого 

розуміння); і трансдисциплінарності (передбачає вивчення об’єкта на основі 
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єдності знань і вирішення комплексних проблем, спираючись на концептуальні 

засади різних дисциплін, із потенційною можливістю зародження нового 

наукового напряму чи наукової дисципліни). Ми спираємося на ґрунтовний 

порівняльний аналіз цих принципів, викладений у роботі А. С. Філіпенка [240]. 

Інваріантом будь-якої діяльності, зокрема й нашого дослідження, є набір 

таких умов: мотиваційні, кадрові, матеріально-технічні, науково-методичні, 

організаційно-фінансові, нормативно-правові, інформаційні [236, с. 16]. Норми 

дослідження включають загальні (загальнолюдські етичні й правові) та 

специфічні (норми наукової етики), що описано в праці [236, с. 54–61]. Отже, 

ми розглянули характеристики методології нашого дослідження (табл. 2.1). 

Таблиця 2.1 

Характеристики методології економічного дослідження управління 

інноваційними проєктами аграрних підприємств  

Характеристики Організація економічного дослідження 

Особливості 

дослідження 

1) особливості індивідуальної наукової діяльності; 

2) особливості, пов’язані зі специфікою досліджень в аграрній 

економіці; 

3) особливості, пов’язані із комбінованим застосуванням комплексу 

методологічних підходів 

Принципи  

детермінізму, відповідності, доповнюваності, системності, 

об’єктивності, доказовості, єдності теорії та практики, 

міждисциплінарності, трансдисциплінарності 

Умови 
мотиваційні, кадрові, матеріально-технічні, науково-методичні, 

організаційно-фінансові, нормативно-правові, інформаційні 

Норми: 1) загальні; 

2) специфічні 

загальнолюдські етичні, правові 

норми наукової етики 

Джерело: сформувала авторка за джерелом [236, с. 190] і власними дослідженнями. 

Логічна структура цього дослідження включає такі компоненти: суб’єкт, 

об’єкт, предмет, форми, засоби, методи, результат дослідження (табл. 2.2). 

Зважаючи на запропоновану О. М. Новіковим, Д. О. Новіковим класифікацію, 

використані нами методи дослідження згруповано в чотири блоки, при цьому 

зазначимо, що інколи віднесення методу до певної групи є дещо умовним. 

Характеризуючи засоби дослідження, варто звернути увагу на широке 

використання в роботі різних програм, зокрема: бібліометричний аналіз 

виконано за допомогою комп’ютерної програми VOSviewer; економіко-

статистичну обробку даних, побудову економетричних моделей, статистичну 
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оцінку їх надійності й достовірності здійснювали з використанням програми 

Statistica 10.0; для побудови картограм використовували програму QGIS 3.10. 

Таблиця 2.2 

Логічна структура методології економічного дослідження управління 

інноваційними проєктами аграрних підприємств  

Компоненти Організація економічного дослідження 

Суб’єкт дослідник – автор роботи 

Об’єкт 
економічні процеси управління інноваційними проєктами в 

аграрному секторі 

Предмет 

сукупність теоретичних, методологічних, методичних і прикладних 

положень управління інноваційними проєктами аграрних 

підприємств 

Результат 
об’єктивно нове наукове знання щодо економічних засад управління 

інноваційними проєктами аграрних підприємств 

Форми організації дослідження: 

1) за кількістю 

учасників; 
індивідуальне дослідження 

2) за організацією 

процесу 

дослідження 

проєкт як завершений цикл дослідження, його фази, стадії та етапи 

Методи дослідження: 

1) теоретичні 

методи-операції; 

розумові (мисленнєві) операції: аналіз, синтез, порівняння, 

абстрагування, конкретизація, узагальнення, формалізація, індукція, 

дедукція, моделювання, абстрактно-логічний 

2) теоретичні 

методи-дії; 

діалектика як загальний метод, доведення (доказ), індуктивно-

дедуктивний метод побудови теорій, метод виявлення й вирішення 

суперечностей, постановки проблем, побудова гіпотез, дослідницькі 

підходи 

3) емпіричні 

методи-операції; 

вивчення літератури, документів, результатів діяльності, 

монографічний, бібліометричний аналіз, спостереження, опитування 

(усне й письмове), економіко-статистичний, розрахунково-

конструктивний, нормативний, кореляційний і регресійний аналіз, 

економетричне моделювання, експертні оцінки 

4) емпіричні 

методи-дії 

обстеження, моніторинг, вивчення й узагальнення досвіду, контент-

аналіз, просторовий, кластерний, графічний аналіз і візуалізація, 

ретроспекція (трендовий аналіз), прогнозування, картографічний 

Засоби 

дослідження 

матеріальні, інформаційні, логічні, математичні, мовні 

Джерело: сформувала авторка за джерелом [236, с. 191–192] і власними 

дослідженнями. 

Часова структура цього дослідження включає взаємопов’язані фази 

(проєктування, технологічна та рефлексивна), стадії (у рамках кожної фази) та 

етапи (у рамках стадій), розподіл і виокремлення яких хоч і має дещо умовний 

характер, однак дає змогу чітко структурувати цей процес (табл. 2.3). 
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Таблиця 2.3 

Часова структура (фази, стадії й етапи) методології економічного 

дослідження управління інноваційними проєктами аграрних підприємств 

(життєвий цикл наукового проєкту як часова структура діяльності) 

Форми організації  Науковий проєкт як завершений цикл 

економічного дослідження Фази Стадії Етапи 

1 2 3 4 

1
. 
Ф

аз
а 

п
р
о
єк

ту
в
ан

н
я 

1.1. Концеп-

туальна стадія  

1.1.1. Виявлення 

суперечності 

між сучасними вимогами щодо розроблення 

економічних засад управління інноваційними 

проєктами й фактичним недостатнім рівнем їх 

теоретико-методологічного обґрунтування; між 

потребами в компетентному управлінні й 

компетентних фахівцях і недостатньою 

сформованістю організаційно-економічних умов 

для цього; потребами в науковому обґрунтуванні 

й упровадженні концепції розвитку управління 

інноваційними проєктами й відсутністю такого 

наукового продукту; 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  

1.1.2. Формулю-

вання проблеми 

науково-економічне забезпечення управління 

інноваційними проєктами аграрних підприємств  

1.1.3. Визначення 

мети дослідження 

теоретико-методологічне обґрунтування 

економічних засад і розроблення 

концептуальних підходів щодо управління 

інноваційними проєктами аграрних підприємств 

1.1.4. Вибір 

критеріїв 

критерії достовірності наукового знання: 

1) загальні критерії науковості знань: істинність, 

інтерсуб’єктивність, системність;  

2) критерії оцінки результатів теоретичної 

частини дослідження: предметність, повнота 

парадигми, концепції, їх несуперечливість, 

інтерпретованість, достовірність;  

3) критерії оцінки результатів емпіричної частини 

дослідження передбачали використання методу 

експертних оцінок і підтвердження достовірності 

результатів за статистичними критеріями 

1.2. Стадія 

моделювання  

1.2.1. Побудова 

гіпотези 

процес управління інноваційними проєктами 

аграрних підприємств набуде ефективності за 

умови розроблення й застосування теоретико-

методологічних, концептуальних і прикладних 

засад цього управління та забезпечення 

підготовки фахівців до цього управління на 

засадах компетентнісного підходу 
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Продовження табл. 2.3 

1 2 3 4 

  1.2.2. Уточнення 

(конкретизація) 

гіпотези 

ефективність управління інноваційними 

проєктами аграрних підприємств можна 

підвищити, якщо обґрунтувати економічну 

парадигму цього управління, розробити й 

реалізувати концепцію розвитку управління 

інноваційними проєктами в аграрному секторі; 

розробити й використовувати методологічні 

засади визначення готовності аграрних 

підприємств до управління інноваційними 

проєктами й ефективності цього управління; 

розвинути й застосовувати методичні засади 

бізнес-планування інноваційних проєктів; 

обґрунтувати й упровадити до процесу 

підготовки фахівців до управління проєктами 

модель означеної підготовки 

1.3. Стадія 

конструю-

вання 

дослідження 

1.3.1. Декомпозиція 

(визначення завдань 

дослідження) 

відповідно до мети й гіпотези дослідження 

завдання сформульовано у вступі 

1.3.2. Побудова 

програми 

дослідження 

створення програми економічного дослідження 

управління інноваційними проєктами, що 

складається з п’яти розділів 

1.4. Стадія технологічної 

підготовки дослідження 

збір і підготовка необхідних даних, робочих 

матеріалів і програмних засобів для їх обробки 

2
. 
Т

ех
н

о
л
о
гі

ч
н

а 
ф

аз
а 

2.1. Стадія 

проведення 

досліджень 

2.1.1. Теоретичний 

етап 

1) бібліометричний аналіз і систематизація 

літературних даних; 

2) формулювання понятійного апарату; 

3) побудова логічної структури теоретичної 

частини дослідження 

2.1.2. Емпіричний 

етап 

дослідницька й аналітична робота із 

застосуванням емпіричних методів 

2.2. Стадія 

оформлення 

результатів 

2.2.1. Апробація 

результатів 

апробація результатів дослідження на 

конференціях, семінарах, симпозіумах 

2.2.2. Оформлення 

результатів 

написання й публікація результатів: статей, 

монографій, рекомендацій, посібників  

3
. 
Р

еф
л

ек
си

в
н

а 
ф

аз
а 3.1. Оцінка (у тому числі 

самооцінка, самооцінка 

результатів) і рефлексія 

1) критичний аналіз здобутих результатів 

дослідження;  

2) визнання результатів громадськістю, 

застосування їх на практиці; 

3) рефлексія як спосіб усвідомлення цілісності 

власного дослідження та його результатів;  

4) наукова рефлексія як спосіб побудови нових 

систем 

Джерело: сформувала авторка за джерелом [236, с. 193–195] і власними 

дослідженнями. 

З огляду на те, що кожен дослідник виконує дослідження за конкретним 

завершеним циклом, то його можна трактувати через призму наукового 
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проєкту. Виконуване нами дослідження відповідає ознакам проєкту (цільова 

спрямованість, координоване виконання взаємозалежних дій, обмеженість у 

часі й унікальність), тому його часову структуру розглянуто через призму 

життєвого циклу наукового проєкту. Отже, формою організації часової 

структури цього дослідження є науковий проєкт. 

Однією з особливостей цього дослідження є виокремлення й реалізація 

рефлексивної фази, яка передбачає оцінку (зокрема самооцінку) й рефлексію 

(постійний аналіз мети, завдань і результатів), тобто оцінка й рефлексія 

наскрізно пронизують усю діяльність дослідника [236, с. 25]. Розміщення 

рефлексивної фази наприкінці зазначеного логічного ланцюжка зумовлено тим, 

що після завершення певного етапу наукової роботи відбувається рефлексія, 

результати якої враховують на наступному етапі або новому циклі дослідження. 

Таким чином, спираючись на «загальну схему методології» О. М. Новікова 

та Д. О. Новікова, сформовано й схарактеризовано методологію економічного 

дослідження управління інноваційними проєктами аграрних підприємств. 

Основні методологічні новації цього дослідження полягають у такому:  

1. Під час цього економічного дослідження, крім загальнонаукових 

принципів (детермінізму, відповідності, доповнюваності, системності, 

об’єктивності, доказовості, єдності теорії та практики), базовими також обрано 

принципи міждисциплінарності й трансдисциплінарності. 

2. Комбіноване застосування бібліометричного, кластерного, графічного 

аналізу й методів візуалізації публікаційної активності з управління 

інноваційними проєктами за допомогою комп’ютерної програми VOSviewer. 

Кількість публікацій є важливим показником, який виявляє тенденції, сучасний 

стан і перспективи розвитку наукових досліджень і віддзеркалює рівень 

наукового забезпечення управління інноваційними проєктами. Дані про 

цитування публікацій як джерел опосередковано свідчать про їхню якість. 

Бібліометричний аналіз використано для перевірки гіпотез про те, що (1) учені 

здебільшого досліджували управління проєктами з технічного погляду, ніж з 

економічного, при цьому аграрні проєкти переважно перебували поза увагою; 
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(2) наявні взаємозв’язки між ключовими термінами й частотою їх 

використання. Крім того, у методологічному плані важливо було одержати 

відповіді на такі основні питання щодо управління інноваційними проєктами: 

(1) якими були тенденції та темпи зміни публікаційної активності протягом 

1970–2019 рр.? (2) які перспективи публікаційної активності до 2025 рр.? (3) які 

країни є світовими лідерами із цих досліджень і яке місце України у світі? 

(4) хто є найвпливовішими авторами в цій сфері та які їхні основні результати? 

(5) які організації найбільше фінансували дослідження? (6) який розподіл 

досліджень за галузями знань? (7) які особливості часового розподілу 

публікацій протягом 1970–2019 рр. і які нові тренди проявилися в останні роки?  

3. У методологічному плані певною новизною відзначається практичне 

застосування нами методики конструювання економічних понять і категорій, де 

виокремлюють сутність, зміст і результат явища [126], що дало змогу системно 

вибудувати категоріальний апарат економічного управління інноваційними 

проєктами. Вважаємо, що використання вказаного алгоритму розширює 

методологічні можливості логічного й комплексного формулювання дефініцій.  

4. Використання комп’ютерних програм на основі геоінформаційних 

систем (QGIS 3.10) для картографування досліджуваних економічних явищ. 

5. Розроблення й апробація методологічних засад визначення готовності 

аграрних підприємств до управління інноваційними проєктами. 

6. Розроблення методологічних засад оцінювання ефективності управління 

інноваційними проєктами аграрних підприємств й апробація деяких складників. 

У результаті реалізації розглянутої методології в роботі здобуто низку 

результатів, основні позиції яких згруповано в п’ять взаємопов’язаних блоків 

(рис. 2.2), а саме: теоретичний, методологічний, аналітичний, проєктний і 

концептуальний. З методологічного погляду кожен наступний блок ґрунтується 

на попередніх результатах і є їх логічними продовженням. У рамках кожного із 

цих блоків вирішено поставлені завдання, що дало змогу здобути конкретні 

наукові результати, спрямовані на цілісне формування економічних засад 

управління інноваційними проєктами аграрних підприємств. 
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Рис. 2.2. Логічно-смислова модель структури дослідження та інтерпретація 

його результатів 

Джерело: розробила авторка. 

Логічним продовженням стало обґрунтування методології економічного 

управління інноваційними проєктами аграрних підприємств, яку розглядаємо 

як вчення про організацію управлінської діяльності щодо розроблення й 

реалізації таких проєктів. У більш вузькому трактуванні «методологія 

економічного управління інноваційними аграрними проєктами» – це сукупність 

загальних положень і/або методів про те, як ефективно управляти проєктами. 

Як і методології дослідження, методології управління притаманні визначені 

характеристики, логічна та часова структура. 

Аналіз останніх досліджень дозволяє зазначити, що окремі аспекти 

проблеми економічного управління знайшли відображення в працях деяких 

учених. У світі термін «економічне управління» особливої популярності набув 

у 2009 р. у зв’язку з присудженням Нобелівської премії з економіки 

Теоретич-
ний блок

•термінологічне підґрунтя розвитку теорії управління інноваційними проєктами;
•парадигма управління інноваційними проєктами аграрних підприємств;
•концептуалізація парадигмальних зрушень в управлінні інноваційними проєктами аграрних
підприємств

Методоло-
гічний блок

•методологія економічного управління інноваційними проєктами аграрних підприємств;
•методологічні засади визначення готовності аграрних підприємств впровадження інноваційних
проєктів та управління ними;

•методологічні засади оцінювання ефективності управління інноваційними проєктами аграрних
підприємств

Аналітич-
ний блок

•оцінка й аналіз глобального індексу цифрової трансформації та готовності до агробізнесу 4.0,
інноваційної активності аграрних підприємств України та країн ЄС;

•оцінка, кластерний аналіз й картографування регіональних особливостей впровадження
інноваційних проєктів в аграрних підприємствах;

•оцінка й аналіз готовності аграрних підприємств до впровадження інноваційних проєктів та
управління ними

Проєктний
блок

•структурна модель бізнес-плану інноваційного аграрного проєкту;
•науково-методичні засади розроблення й реалізації бізнес-плану інноваційного аграрного
проєкту;

•науково-методичні засади оцінювання економічної ефективності інноваційних проєктів
аграрних підприємств

Концепту-
альний 

блок

•концепція розвитку управління інноваційними проєктами в аграрному секторі економіки
•прогнози та рекомендації щодо підвищення готовності аграрних підприємств до упровадження 
інноваційних проєктів та управління ними;

•рекомендації щодо фінансового, інституційного та кадрового забезпечення управління
інноваційними проєктами аграрних підприємств
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О. Вільямсону та Е. Остром «За роботу з аналізу економічного управління». В 

Україні цей термін почали використовувати на початку ХХІ ст., проте й донині 

в економічній літературі немає єдиного трактування сутності економічного 

управління підприємством. Результати дослідження стану та проблем 

упровадження економічного управління в підприємствах України засвідчили 

відставання від загальноприйнятих вимог і підходів, що підтверджує 

об’єктивну необхідність продовження роботи щодо формування теоретико-

методологічних засад, розроблення та впровадження відповідного практичного 

інструментарію економічного управління як фактора (передумови) 

забезпечення високої ефективності діяльності вітчизняних підприємств, 

створення підґрунтя для нарощування економічного потенціалу розвитку, 

забезпечення життєздатності [241] і збільшення вартості підприємств [242]. 

В Україні питання економічного управління підприємством найбільш 

ґрунтовно розглянуто в працях Л. О. Лігоненко, на які ми спираємося у своєму 

дослідженні. Її авторська концепція розкриття змісту цього поняття передбачає 

його розуміння як інтегрувального та координувального виду управління, 

основною метою якого є гармонізація управлінських цілей (що визначають у 

межах окремих видів спеціального управління) та підпорядкування їх загальній 

меті діяльності підприємств – забезпечення довгострокового стійкого 

функціонування (життєздатності) та зростання цінності підприємства для усіх 

груп стейкголдерів. У межах запропонованої авторської концепції 

економічного управління підприємством визначено його місце в системі 

менеджменту підприємства й узгодженість з іншими видами спеціального 

менеджменту; обґрунтовано «7-S» економічного управління: цілі, завдання та 

функції, принципи, методичне, інформаційне, організаційне та кадрове 

забезпечення [243; 244]. Головним призначенням економічного управління, на 

думку Л. О. Лігоненко, є забезпечення координації, взаємоузгодження та 

загальної спрямованості усіх видів економічної (господарської) діяльності 

підприємства, гармонізації усього спектру економічних відносин як у межах 

підприємства, так й у взаємовідносинах зі стейкголдерами. Об’єкт цього 
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управління визначено як перетин трьох взаємопов’язаних площин 

(результативної, ресурсної й оцінної), що зумовлює його функції (управління 

вартістю підприємства) результатами економічної діяльності, економічним 

потенціалом (зокрема, інтелектуальним капіталом), управління інтегральними 

характеристиками стану підприємства (конкурентоспроможністю, економічним 

станом, ризикостійкістю, інноваційною активністю), управління економічним 

розвитком підприємства [245]. Порушену проблему й дотичні до неї аспекти 

досліджують зарубіжні вчені, зокрема такі, як: S. Filippov, H. Mooi [246], 

J. Gawlik, A. Kiełbus [247], T. Kashitsyna, E. Lovkova, M. Berkovich [248], 

A. Keegan, J. Rodney Turner [249], A. Yakovleva [250], J. G. Vargas-Hernández, 

A. García-Santillán [251] та ін. Українські вчені розробили «концепцію побудови 

мета-методології управління проєктами, зорієнтованої на удосконалення 

процесів управління проєктами впровадження стандартів проєктного 

менеджменту в роботу проєктно-орієнтованих підприємств», при цьому для 

управління інноваційними проєктами вони рекомендують конкретну 

методологію Р2М [252]. Запропонована мета-методологія є основою для 

створення конкретизованих методологій управління проєктами на 

підприємствах [253]. Проте недостатньо дослідженою залишається проблема 

економічного управління інноваційними проєктами аграрних підприємств, 

особливо актуальною є проблема обґрунтування методологічних засад 

економічного управління інноваційними аграрними проєктами.  

Аналізуючи характеристики запропонованої методології економічного 

управління інноваційними проєктами аграрних підприємств (табл. 2.4), 

зазначимо, що її особливості пов’язані з чотирма групами: (1) особливостями 

управлінської діяльності; (2) особливостями економічного управління; 

(3) особливостями управління проєктами; (4) специфікою сільського 

господарства як галузі. Останні дві групи особливостей розглянуто в 

попередньому розділі, тому тут коротко схарактеризовано перші дві групи. 

Нагадаємо лише, що однією з характерних ознак управління інноваційними 

проєктами, а відповідно й методології, є унікальність одержуваного результату. 
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До цього вчені додають необхідність цілісно розглядати три види управлінської 

діяльності, що спрямовані на створення продукту проєкту, виконання проєкту й 

управління зацікавленими сторонами проєкту [254]. 

Таблиця 2.4 

Характеристики методології економічного управління інноваційними 

проєктами аграрних підприємств  

Характеристики Організація управлінської діяльності 

Особливості 

управлінської 

діяльності 

1) особливості управління; 

2) особливості економічного управління; 

3) особливості управління проєктами; 

4) особливості, пов’язані зі специфікою сільського господарства як 

галузі 

Принципи  

системності, комплексності, законності, адаптивності, селективності, 

цілеспрямованості, повноти циклу управління проєктами, етапності, 

участі, неповторності, ієрархічності, багатоваріантності, 

забезпеченості, рефлексивності, оперативності, урахування галузевої 

та зональної специфіки, стратегічної спрямованості, ефективності, 

зворотного зв’язку 

Умови 
мотиваційні, кадрові, матеріально-технічні, науково-методичні, 

організаційно-фінансові, нормативно-правові, інформаційні 

Норми: 1) загальні; 

2) специфічні 

загальнолюдські етичні, правові 

норми управлінської етики, інституційні, організаційна культура 

Джерело: сформувала авторка за джерелом [255, с. 116] і власними дослідженнями. 

Особливості управлінської діяльності найбільш ґрунтовно описав 

Д. О. Новіков, тому лише зазначимо їх: (1) суб’єктність управлінської 

діяльності; (2) самостійне цілепокладання, здійснюване суб’єктом 

управлінської діяльності (суб’єктом управління); (3) опосередкованість 

результату управлінської діяльності; (4) творчий характер управлінської 

діяльності; (5) необхідність моделювання (прогнозування поведінки керованої 

системи залежно від управлінських дій); (6) відповідальність суб’єкта 

управління за процес і результати своєї діяльності та діяльності керованих ним 

суб’єктів і/або об’єктів; (7) адаптивність і розвиток [255, с. 60–64; 116].  

Синтезуючи результати досліджень, ми запропонували авторський підхід 

до визначення сутності економічного управління інноваційними проєктами 

аграрних підприємств, що визначає його троїстий економічний зміст із позицій 

діяльнісного, процесного та функціонального підходів.  

Із позицій діяльнісного підходу економічне управління інноваційними 
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проєктами аграрних підприємств розглядаємо як інтегрувальний і 

координувальний вид управлінської діяльності, спрямований на вирішення 

економічних завдань щодо розроблення й ефективної реалізації інноваційного 

проєкту з використанням економічного інструментарію для досягнення 

запланованих у проєкті ефектів із урахуванням часових і ресурсних обмежень і 

задоволення інтересів учасників цього проєкту в умовах підвищеного ризику. 

Із позицій процесного підходу економічне управління інноваційними 

проєктами аграрних підприємств розглядаємо як складний, багатоаспектний, 

динамічний, обмежений у часі процес, що включає економічно обґрунтовані 

управлінські рішення щодо оптимізації співвідношення «інвестиції (і/або 

витрати) – результати», для досягнення запланованих у проєкті ефектів із 

урахуванням ресурсних обмежень і задоволення інтересів учасників цього 

проєкту в умовах підвищеного ризику. 

Із позицій функціонального підходу економічне управління інноваційними 

проєктами аграрних підприємств розглядаємо як систему, що забезпечує 

економічний аналіз, економічне прогнозування, планування, мотивацію, 

організацію та контроль проєктної діяльності й підпорядкування цих функцій 

загальній меті економічного управління діяльністю підприємств для досягнення 

запланованих у проєкті ефектів із урахуванням часових і ресурсних обмежень і 

задоволення інтересів учасників цього проєкту в умовах підвищеного ризику. 

Отже, реалізація ключових функцій управління, які тісно між собою 

взаємопов’язані, дає змогу чітко відстежувати, аналізувати й контролювати 

процес утілення інноваційного проєкту. 

Варто зазначити, що виділення зазначених підходів є певною мірою 

умовним, оскільки вони між собою тісно пов’язані. Наприклад, згідно з 

процесним підходом часто процеси визначають крізь призму дій і/або функцій, 

які, своєю чергою, є складниками діяльнісного та функціонального підходів; 

управлінські функції також часто розглядають як процеси. 

З методологічного погляду в широкому сенсі економічне управління є 

видом управління, що здійснюють шляхом впливу на діяльність підприємства 
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економічними методами та важелями, спираючись на економічну оцінку 

ключових параметрів діяльності підприємства, які є зрозумілими для ключових 

стейкхолдерів підприємства [256]. Економічне управління інноваційними 

проєктами реалізується через цілеспрямований вплив за допомогою сукупності 

способів й економічних методів на визначені об’єкти управління, спрямований 

на реалізацію проєктних економічних завдань. Економічний зміст управління 

інноваційними проєктами зумовлений тим, що: (1) проєкти впливають на такі 

економічні елементи, як предмети й засоби праці, виробничі й економічні 

відносини; (2) у процесі реалізації проєкту здійснюють операції з різними 

ресурсами, в тому числі визначають потребу в них й оцінюють їх наявність, 

розподіл ресурсів і використання; (3) на всіх етапах проєктування оцінюють 

економічну ефективність результатів впливу проєкту на змінювану систему й 

ефективність самої проєктної діяльності [132, с. 27]. Роль економічного 

управління інноваційними проєктами полягає в тому, що загальним мірилом 

реалізації проєкту є обсяг і склад залучених економічних ресурсів (трудових, 

матеріальних, фінансових, у тому числі й інвестиційних) та одержані завдяки 

цьому економічні результати діяльності (доходи, витрати, прибуток, додана 

економічна вартість, чиста приведена вартість тощо).  

Завершуючи розгляд характеристик економічного управління, зазначимо, 

що принципи описано нижче, умови й норми управління ґрунтуються на 

відомих підходах [255, с. 54–59] із нашим доповненням інституційними 

нормами, що схарактеризовано в п’ятому розділі цього дослідження. 

Логічну й часову структури методології економічного управління 

інноваційними проєктами аграрних підприємств наведено в дод. Б, табл. Б.1, 

Б.2. У результаті їх інтеграції нами вперше 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; місце економічного управління цими проєктами в системі 

економічного управління аграрним підприємством [257; 258]. У 
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методологічному плані авторський концептуальний підхід до економічного 

управління інноваційними проєктами аграрних підприємств полягає в такому:  

1. Мета економічного управління інноваційними проєктами аграрних 

підприємств – досягнення визначеного в проєкті результату, що в кінцевому 

підсумку дозволить, за інших рівних умов, забезпечити зростання цінності 

(вартості) результатів проєкту та/або аграрного підприємства в 

довгостроковому періоді для усіх груп стейкголдерів. Основними завданнями 

економічного управління інноваційними проєктами є такі: розроблення бізнес-

плану інноваційного проєкту; оцінювання його ефективності; пошук джерел 

фінансування проєкту; економічне обґрунтування й прийняття рішень щодо 

організаційно-економічних аспектів реалізації проєкту.  

2. Суб’єкт економічного управління інноваційними проєктами аграрних 

підприємств – менеджер проєкту, керівники й фахівці економічної служби 

аграрного підприємства та його структурних підрозділів і, за потреби, зовнішні 

незалежні експерти й консультанти, які будь-яким чином впливають і/або 

можуть впливати на процес формування результату інноваційного проєкту 

відповідно до встановлених цілей. У широкому розумінні суб’єктом є ті особи, 

яких залучають до процесу економічного управління інноваційним проєктом, 

тобто, крім указаних, сюди також можуть належати власники й топ-менеджери 

підприємства, залучений на умовах аутсорсингу персонал.  

3. Об’єктом економічного управління інноваційними проєктами аграрних 

підприємств є процеси (ініціювання, планування, виконання, моніторингу й 

контролю, завершення), економічні ресурси, що використовують протягом 

життєвого циклу проєкту, та результати інноваційного проєкту.  

Спираючись на дослідження Т. Г. Фесенко [259, с. 10] ми запропонували 

власне бачення процесів економічного управління інноваційними проєктами 

аграрних підприємств через призму економізації проєктного циклу (рис. 2.3). 

Діяльність як об’єкт управління розглядають у вигляді проєкту тоді, коли 

(1) вона об’єктивно має комплексний характер і для ефективного управління 

нею важливе значення має аналіз внутрішньої структури всього комплексу 
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робіт; (2) обмеження за часом, фінансовими, матеріальними й трудовими 

ресурсами мають особливе значення в процесі виконання комплексу робіт; 

(4) тривалість і вартість діяльності залежить від організації всього комплексу 

робіт; (5) переходи від однієї роботи до іншої визначають основний зміст усієї 

діяльності; (6) досягнення цілей діяльності пов’язано з послідовно-паралельним 

виконанням усіх елементів цієї діяльності [18]. Тому об’єктом проєктного 

управління є зміни в бізнес-процесах, бізнес-моделях і, в кінцевому підсумку, в 

системі управління підприємством. Якщо наприкінці 50-их років минулого 

століття об’єктами такого управління були виключно науково-дослідні й 

дослідно-конструкторські проєкти, то нині ними можуть бути технічні, 

організаційні, економічні, соціальні, екологічні проєкти [18].  

 
Рис. 2.3. Економічне управління інноваційними проєктами аграрних 

підприємств через призму економізації проєктного циклу 

Джерело: розробила авторка на основі ідеї [259, с. 10]. 

Попри те, що в чистому вигляді виробничі цикли не є проєктами, останнім 

часом проєктний підхід дедалі частіше застосовують і до процесів, 

орієнтованих на безперервне виробництво. Наприклад, проєкти збільшення 

виробництва до певного рівня протягом визначеного періоду, враховуючи 

заданий бюджет, чи виконання певних замовлень на договірній основі. Проєкт 
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як система діяльності функціонує рівно стільки часу, скільки потрібно для 

одержання остаточного результату. Концепція проєкту не суперечить концепції 

підприємства, проєкт часто стає основною формою його діяльності [187]. 

4. Базові концептуальні положення економічного управління 

інноваційними проєктами аграрних підприємств: (і) урахування глобальних 

мегатрендів економічного розвитку, зокрема спрямованість інноваційних 

проєктних рішень на агробізнес 4.0; (іі) спрямованість управлінських рішень на 

сталий розвиток аграрного сектора на інвестиційно-інноваційній основі; 

(ііі) урахування дії ключових економічних законів у сільському господарстві. 

5. Принципи економічного управління інноваційними проєктами аграрних 

підприємств (сформовано й схарактеризовано, ураховуючи результати аналізу 

досліджень В. В. Лаврука [260, с. 5], В. М. Нелепа [261, с. 24], Д. О. Новікова 

[255, с. 71–76], Й. С. Ситника [262], Т. І. Шутько [263], В. М. Шульги [264], 

Г. Мутанова, Г. Абдикерової [130, с. 12–13], K. Bibarsov, G. Khokholova, 

D. Okladnikova [265], у яких представлено сукупність науково обґрунтованих і 

перевірених практикою принципів, а також результати власних досліджень):  

системності (полягає в розробці сукупності заходів, необхідних для 

реалізації проєкту у взаємозв’язку з концепцією розвитку підприємства в 

цілому; сам проєкт розглядають як систему, тобто сукупність взаємопов’язаних 

елементів (персоналу, структури, завдань, ресурсів), які орієнтовані на 

досягнення визначеної мети); 

комплексності (розробка окремих пов’язаних між собою елементів 

проєктної структури, що забезпечують досягнення підцілей, повинна 

здійснюватися відповідно до загальної мети проєкту; передбачає також спільне 

використання різних методів та інструментів управління для досягнення 

поставленої мети);  

законності (передбачає врахування чинних нормативно-правових вимог і 

відповідність цим нормам, зокрема відомчим нормам технічного проєктування, 

та орієнтацію на стандарти управління проєктами); 

адаптивності (передбачає адаптивне управління змінами, що виникають в 
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умовах динамічності й невизначеності зовнішнього середовища, можливість 

застосування адаптивних методологій управління проєктами); 

селективності (вибірковості) управління (передбачає підтримку проєктів за 

пріоритетними напрямами розвитку науки й адресну підтримку інноваторів – 

авторів комплексних проєктів);  

цілеспрямованості (передбачає цільову орієнтацію проєктів на забезпечення 

кінцевих цілей, тобто встановлення взаємозв’язків між потребами в створенні 

інновацій і можливостями їх здійснення. При цьому кінцеві цілі конкретних 

проєктів орієнтуються на потреби, а проміжні – на кінцеві цілі цих проєктів); 

повноти циклу управління проєктами (передбачає замкнуту 

впорядкованість складників проєктів як систем); 

етапності (передбачає опис повного циклу кожного етапу формування й 

реалізації проєкту, інноваційних процесів і процесів управління проєктами);  

участі (означає, що за умови залучення до процесу планування проєкту 

кожного його учасника, ефективність управління буде вищою);  

неповторності (передбачає унікальність комбінації та складу ресурсів і 

команди проєкту для кожного підприємства у певний час і за певних умов); 

ієрархічності (передбачає представлення організації інноваційних процесів 

і процесів управління ними з різним ступенем детальності, що відповідає 

певному рівню ієрархії); 

багатоваріантності (під час формування управлінських рішень слід брати 

до уваги, що інноваційні процеси протікають під сильним впливом 

невизначених факторів, що враховують у процесі управління); 

забезпеченості (усі заходи, передбачені в проєкті, забезпечуються різними 

видами необхідних для його реалізації ресурсів: фінансових, матеріальних, 

трудових та інформаційних); 

рефлексивності (кожен учасник проєкту як суб’єкт повинен усвідомлювати 

результати власної управлінської діяльності, здійснювати їх самооцінку та 

постійно аналізувати й зіставляти їх із поставленими завданнями й нести 

відповідальність за прийняті рішення); 
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оперативності (передбачає, що під час управління в режимі реального часу 

інформація, необхідна для ухвалення рішень, надходить вчасно; рішення 

приймають і доводять до їх виконавців своєчасно, постійний моніторинг 

поточного стану й контроль над основними показниками проєкту, виявлені 

відхилення оперативно усувають);  

урахування галузевої та зональної специфіки (передбачає врахування під 

час упровадження інноваційних проєктів галузевих і зональних особливостей 

ведення сільського господарства, відповідність виробничому потенціалу); 

стратегічної спрямованості (усі рішення ухвалюють з урахуванням 

стратегічних інтересів підприємства в цілому, стратегічне управління 

здійснюють не за фактом, а за прогнозом);  

ефективності (використання найефективніших інновацій та управлінських 

впливів, стимулювання персоналу проєкту та забезпечення зацікавленості в 

ефективному й результативному економічному управлінні; постійне 

вдосконалення й оновлення методів економічного управління);  

зворотного зв’язку (передбачає своєчасну передачу інформації не тільки 

від суб’єкта до об’єкта, а й навпаки, причому реалізацію будь-якого 

управлінського впливу та його наслідки повинен відстежувати й контролювати 

суб’єкт управління). 

6. Функції економічного управління інноваційними проєктами аграрних 

підприємств – економічний аналіз, економічне прогнозування й планування, 

мотивація, організація та контроль проєктної діяльності. Порядок розміщення 

цих функцій не завжди визначає порядок їх здійснення, оскільки на практиці 

вони часто тісно переплітаються між собою й корегуються залежно від 

конкретних ситуацій.  

7. Методи економічного управління інноваційними проєктами аграрних 

підприємств – економічні методи управління (до їхнього переліку можна 

віднести: на мікрорівні – моніторинг, економічний аналіз; прогнозування, 

планування; економічне стимулювання; контроль; на макрорівні – 

оподаткування, кредитування, страхування, цінове регулювання, економічні 
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стимули й санкції); методи проєктного аналізу; СVР-аналіз; метод ЕVА; SWOT-

аналіз; PEST-аналіз; LСС-аналіз; експертні методи тощо. Сутність більшості із 

цих методів висвітлено в спеціалізованій літературі, наприклад, у роботі [266]. 

Крім зазначених економічних методів, у процесі економічного управління 

варто використовувати загальні методи управління проєктами, які широко 

розповсюджені у світовій практиці. Наприклад, іспанські вчені встановили 

ТОП-20 практик (інструментів і методів) управління проєктами, що найчастіше 

використовували приватні підприємства, презентувавши їх за групами 

процесів: (1) ініціювання: стартове засідання та статут проєкту; (2) планування: 

структура розподілу робіт; аналіз вимог; опис змісту проєкту; базовий план; 

список заходів, діаграма Ґанта й етапи планування; ідентифікація ризиків; 

(3) виконання: журнал проблем проєкту й отримані уроки; (4) моніторинг і 

контроль: наради щодо ходу робіт, звіт про хід робіт, запит на зміни, програмне 

забезпечення для управління проєктами для графіка моніторингу й опитування 

задоволеності споживачів; (5) закриття: акт прийому виконаних робіт, 

документація про закриття проєкту та закриття контрактів. Найбільший акцент 

серед різних практик належить тим, що використовують на фазі планування, 

причому базовий план входить до ТОП-10 в усіх аналізованих галузях. 

Найбільш використовуваними (ТОП-5) практиками управління проєктами є 

початкові наради, списки заходів, наради щодо ходу реалізації, діаграми Ґанта й 

базові плани [267]. 

8. Інструменти й засоби економічного управління інноваційними 

проєктами – бізнес-планування, бюджетування, нормування, контролінг, 

оптимізація, мінімізація, моделювання, класифікація, калькулювання, 

управлінський і стратегічний облік. Можливе застосування й інших 

інструментів, зокрема засобів проєктного менеджменту. Так, у дослідженні 

С. І. Мороз розроблено структуру логістичної моделі управління витратами для 

підприємств м’ясного підкомплексу та її реалізацію засобами системи 

управління проєктами Microsoft Project. Розроблена логістична модель 

проєктного управління витратами в м’ясному тваринництві має практичне 
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значення передусім для формування ціни пропозиції. Застосування логістичної 

моделі дозволить: швидко корегувати калькуляцію і бюджет у разі зміни 

вартості матеріальних ресурсів (кормів, ветеринарних препаратів, добавок і 

преміксів, вакцин тощо); формувати календарні графіки для організації роботи 

виробничих підрозділів; відстежувати виконання плану; адаптувати модель для 

нового календарного року [268]. 

9. Складники економічного управління інноваційними проєктами аграрних 

підприємств – управління вартістю, змістом, часовими параметрами, якістю, 

людськими ресурсами й ризиками проєкту; фази, що визначають завершеність 

циклу управлінської діяльності (за Д. О. Новіковим [255]): фаза проєктування, 

технологічна фаза (фаза реалізації), рефлексивна фаза (фаза рефлексії); етапи, 

що визначають характер процесів економічного управління, зокрема з позиції 

процесного підходу механізм економічного управління інноваційними 

проєктами аграрних підприємств може складатися з таких етапів, як (за 

В. М. Шульгою [264]): формування цілей, визначення ситуації, виявлення 

проблеми, вибір й ухвалення рішення, організація виконання рішення, 

розпорядження щодо реалізації рішення, моніторинг результатів виконання 

рішення, контроль за реалізацією рішення; стадії механізму економічного 

управління інноваційними проєктами аграрних підприємств, зокрема з позиції 

структурного підходу виокремлюють такі стадії (за В. М. Шульгою [264]): 

прийняття управлінського рішення; реалізація цього рішення; контроль за 

реалізацією прийнятого рішення. До цих стадій, на наш погляд, варто 

наприкінці додати матеріальне стимулювання персоналу проєкту за 

результатами контролю за критеріями, що розглянуто в наступному параграфі.  

10. Система забезпечення економічного управління інноваційними 

проєктами аграрних підприємств – кадрове, фінансове, інституційне, 

організаційне, методичне, інформаційне, програмне забезпечення, яке 

використовують у процесі здійснення окремих складників економічного 

управління. 

Оскільки управління розпочинається з одержання та вивчення інформації, 
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включає прийняття рішень на її основі й завершується контролем виконання 

цих рішень, то створення й застосування в аграрних підприємствах ефективної 

та результативної системи економічного управління інноваційними проєктами 

значною мірою залежить від інформаційного забезпечення, що можна 

розглядати як процес і результат формування відповідного інформаційного 

масиву й доведення інформації до користувачів усіх рівнів управління з 

урахуванням їхніх потреб, необхідної для прийняття проєктних управлінських 

рішень на всіх етапах життєвого циклу інноваційного проєкту.  

Як концептуальну основу для побудови системи інформаційного 

забезпечення економічного управління інноваційними проєктами аграрних 

підприємств можна використовувати запропоновану вченими корпоративну 

стратегічну обліково-аналітичну систему, що є сукупністю підсистем 

бухгалтерського, стратегічного фінансового й стратегічного управлінського 

обліку, економічного й стратегічного аналізу та стратегічного контролю [269, 

с. 24]. Оскільки ця система має відповідати, за твердженням її автора, 

принаймні двом вимогам (інформаційний супровід процесу аналізування й 

планування стратегії підприємства, її реалізації та контролю; інформаційна 

підтримка стратегічного управління в режимі реального часу), а інноваційні 

проєкти є зазвичай способом реалізації стратегії, то стратегічний облік може 

бути інструментом інформаційного супроводу (комплексного або часткового) 

процесу розроблення та реалізації інноваційних проєктів аграрних підприємств. 

У цьому контексті в роботі Р. Ф. Бруханського доведено необхідність виділення 

або розширення функціональних обов’язків бухгалтера за напрямом 

інформаційного забезпечення стратегічного менеджменту для організування та 

ведення стратегічного фінансового й управлінського обліку та здійснення 

аналітичної роботи; основною метою бухгалтерів стає не лише збір інформації 

та її оприлюднення у звітності, але й її інтерпретація користувачами разом із 

бухгалтером підприємства [269, с. 23]. Очевидно, що до таких користувачів 

належать і суб’єкти економічного управління інноваційними проєктами 

аграрних підприємств, тому їхня продуктивна взаємодія може сприяти 
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підвищенню ефективності організації процесу формування й використання 

інформації та скороченню затрат часу на прийняття управлінських рішень. 

До складників інформаційного забезпечення економічного управління 

інноваційними проєктами аграрних підприємств слід віднести облікові резерви 

мінімізації ризиків інноваційної діяльності, що детально обґрунтовані в працях 

С. Ф. Легенчука, Н. В. Валінкевич, І. Н. Вигівської [270; 271]. 

Під час економічного управління інноваційними проєктами аграрних 

підприємств можна використовувати різноманітні інструменти (технології) 

управління, проте базовою технологією цього управління, яка забезпечує 

реалізацію його координувальної ролі, підвищує результативність 

використання окремих методів економічного управління, формуючи ефект 

синергії, варто визнати бюджетування [245], а базовим інструментом вважаємо 

бізнес-план інноваційного проєкту. Бюджетування проєкту зводиться до 

визначення вартості робіт, виконуваних у рамках проєкту, та процесу 

формування на цій основі бюджету проєкту, що містить установлений розподіл 

витрат за видами робіт, статтями витрат, за часом виконання робіт, за центрами 

витрат або в розрізі центрів відповідальності з метою досягнення цілей проєкту 

й посилення контрольних функцій [272, с. 214]. 

Отже, розроблений концептуальний підхід до економічного управління 

інноваційними проєктами слугуватиме науково-методологічним підґрунтям для 

прийняття й реалізації обґрунтованих проєктних управлінських рішень. 

Узагальнюючи зазначимо, що наш концептуальний підхід до побудови системи 

економічного управління інноваційними проєктами аграрних підприємств 

базується на визначенні його теоретичної сутності з позицій діяльнісного, 

процесного та функціонального підходів (рис. 2.4). Із позицій системного 

підходу систему економічне управління інноваційними проєктами аграрних 

підприємств розглядаємо як складовий елемент системи економічного 

управління інноваційною діяльністю, яка, у свою чергу, підпорядковується 

системі більш вищого ієрархічного рівня, а саме системі економічного 

управління аграрним підприємством загалом.  
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Рис. 2.4. Логічно-смислова модель витоків формування, трактування й 

місця економічного управління інноваційними проєктами аграрних 

підприємств у системі управління 

Джерело: розробила авторка. 
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З іншого боку, система економічного управління інноваційними проєктами 

аграрних підприємств є складником системи управління інноваційними 

проєктами, яка, своєю чергою, підпорядкована системі вищого ієрархічного 

рівня – управлінню проєктами, що входить до системи управління аграрним 

підприємством загалом. Водночас економічне управління інноваційними 

проєктами аграрних підприємств є підстави розглядати як відносно самостійну 

систему, що інтегрує в собі й координує всі види економіко-управлінської 

діяльності, пов’язані з розробленням і реалізацією інноваційних проєктів, а її 

ефективне функціонування може істотно впливати на результативність й 

економічну ефективність роботи аграрного підприємства загалом. На рис. 2.4 

на основі методу ієрархічної структури показано витоки формування, 

методологічні підходи до авторського трактування й визначено взаємозв’язок 

між базовими категоріями, що свідчать про місце економічного управління 

інноваційними проєктами в системі управління аграрними підприємствами. 

Практичне застосування результатів дослідження в аграрних 

підприємствах може сприяти підвищенню ефективності економічного 

управління інноваційними проєктами за рахунок кращої організації цього 

процесу та цілісності структурно-функціонального (логічна структура), 

часового компонентів процесу управління. 

Наступний крок методологічного етапу дослідження полягав в 

обґрунтуванні методологічних засад визначення готовності аграрних 

підприємств до управління інноваційними проєктами. 

 

 

 

 

 

 

 

 



149 

2.2. Методологічні засади оцінювання готовності аграрних підприємств до 

впровадження інноваційних проєктів та управління ними 

 

Під терміном «методологічні засади» ми вслід за О. В. Россошанською 

розуміємо «результат першого етапу формування методології в період, коли на 

фоні наявної парадигми у певній науковій галузі народжуються принципово 

нові погляди, які перебувають на такому рівні розроблення, що дозволяють їх 

представити у вигляді початкової системи базових принципів, методів та 

інструментарію, достатніх для розуміння відмінних ознак нового варіанту 

організації діяльності, його переваг та обмежень» [273]. 

Перш ніж перейти до розгляду власне методологічних засад оцінювання 

готовності аграрних підприємств до управління інноваційними проєктами, 

звернемося до питання оцінювання макроекономічних передумов такої 

готовності, оскільки зовнішнє середовище справляє істотний вплив на 

інтенсивність інноваційної діяльності, зокрема впровадження інноваційних 

проєктів. З огляду на розглянуті в попередньому розділі мегатренди, 

домінуючим серед яких є цифровізація, вважаємо за доцільне оцінювати 

передусім готовність до цифрової трансформації. Ми цілком погоджуємося з 

Л. І. Федуловою, що стрімкий розвиток пов’язаний саме із черговою 

(четвертою) промисловою революцією, що відкриває перед багатьма країнами 

«віконце можливостей» для реалізації свого інтелектуального потенціалу [274]. 

Характеризуючи інноваційно-інформаційну економіку, вчені відзначають 

її постіндустріальність, генераційність і відкритість [275], наголошуючи на 

критичній залежності її випереджального розвитку від: (а) досягнутого рівня 

економічного добробуту, що характеризує її ресурсозабезпеченість, здатність і 

готовність до виробництва, впровадження, розповсюдження й споживання 

інновацій; (б) стану сфери генерації, дифузії та використання знань; (в) рівня 

розвитку цифрових, ІКТ і мережевої готовності; (г) рівня розвитку людського 

капіталу та досягнень у соціальній сфері; (д) наявних передумов і можливостей 

для самореалізації особистості, відкритості макроекономічної системи для 



150 

підприємницьких та інноваційних ініціатив мікроекономічних акторів і їхнього 

соціально-економічного зростання [276]. Водночас серед основних чинників, 

що негативно впливають на технологічну конкурентоспроможність України, 

відзначають такі: (1) низька інноваційна готовність підприємств (більшість 

українських підприємств надають перевагу копіюванню нововведень, ніж 

проведенню ризикованих і високовитратних розробок); (2) низький рівень 

співпраці в дослідній діяльності між університетами та промисловістю; 

(3) слабке ресурсне забезпечення інноваційної діяльності (зокрема, венчурний 

капітал фактично не функціонує); (4) низька кількість патентів і статей у 

науково-технічних журналах [277]. Отже, зважаючи на зазначене, маємо 

суперечність між бажаними характеристиками випереджального інноваційного 

розвитку економіки та фактичним станом. Результати порівняльного аналізу 

рівня цифровізації економіки України в міжнародних рейтингах свідчать, що 

рівень її цифрової трансформації характеризується як середній [278]. 

На основі критичного аналізу сучасних методологічних підходів до 

оцінювання рівня цифрової трансформації економіки, зокрема найвідоміших 

індексів (розвитку інформаційно-комунікаційних технологій (ICT Development 

Index – IDI); цифрової економіки й суспільства (Digital Economy and Society 

Index – DESI); цифровий еволюції (Digital Evolution Index – DEI); світової 

цифрової конкурентоспроможності (IMD World Digital Competitiveness Index – 

WDCI); мережевої готовності (Networked Readiness Index – NRI); цифровізації 

економіки BCG (e-Intensity)) О. І. Піжук обґрунтувала актуальність формування 

нових авторських індексів, що відображають рівень готовності країн до 

цифрової трансформації економіки та ступеня цифрової глобалізації [279]. В 

Україні ведуть роботу з удосконалення статистичних інструментів для 

вимірювання та моніторингу процесів цифровізації. Тим не менш, у групі країн 

Східного партнерства Україна не належить до лідерів, відстаючи від інших 

країн, насамперед Білорусі. Водночас є проблеми з використанням інструментів 

Євростату для вимірювання цифровізації: відсутність відповідних статистичних 

підрозділів, брак коштів для організації досліджень і кваліфікованого 
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персоналу, а також недосконалість інструментів для збирання даних (анкети, 

методичні матеріали для формування вибірок). Низький рівень зацікавленості з 

боку державних органів посилює зазначені проблеми [280]. З іншого боку, 

«оскільки корпоративний сектор економіки України залишається поза межами 

моніторингу й оцінки інновацій, то цифри та рейтинги щодо оцінки 

інноваційності України є істотно заниженими [274]. 

Зазначене вище повністю стосується й аграрного сектора економіки, 

оскільки попри об’єктивну необхідність і реальні перспективи його цифрової 

трансформації [281] та інноваційного розвитку загалом, в Україні відсутня 

система моніторингу й оцінки інноваційних процесів у цій галузі, як і система 

моніторингу цифрової трансформації цієї галузі.  

З огляду на викладене вище, нами вперше введено 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 агротехнологічного компонентів на основі інтегрального 

поєднання відомих у міжнародній практиці індексів й авторського доповнення 

(рис. 2.5). Його використання дозволяє визначити фактичний стан, стратегічні 

пріоритети поліпшення вказаної готовності, ідентифікувати тенденції її зміни й 

підвищити ефективність управління цифровізацією аграрного сектора для 

інноваційного розвитку.  

Методика розрахунку глобального індексу цифрової трансформації та 

готовності до агробізнесу 4.0 ґрунтується на чотирьох відомих міжнародних 

індексах: (1) Глобальний індекс інновацій – свідчить про інноваційну 

готовність; (2) Індекс світової цифрової конкурентоспроможності – свідчить 

про цифрову готовність; (3) Індекс мережевої готовності – свідчить про 

мережеву готовність; (4) Глобальний індекс продовольчої безпеки – свідчить 

про продовольчу готовність. Вибір саме цих індексів зумовлений тим, що 

(і) саме вони найбільшою мірою свідчать про стан досліджуваного явища; (іі) їх 

визначають авторитетні міжнародні організації по більшості країн світу, у тому 
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числі по Україні, що дає змогу робити порівняльний аналіз. Додатковим п’ятим 

індексом ми запропонували індекс урожайності зернових, який свідчить про 

агротехнологічну готовність. Цей індекс визначають шляхом ділення середньої 

врожайності у певній країні на максимальну величину врожайності серед 

досліджуваної сукупності країн з дальшим переведенням у бали. Вибір саме 

зернових зумовлений тим, що (і) їх вирощують в усіх країнах, (іі) зерно відіграє 

стратегічну роль у гарантуванні глобальної продовольчої безпеки та (ііі) наявна 

статистична інформація для оцінювання.  

 

Рис. 2.5. Структурно-логічна модель глобального індексу цифрової 

трансформації та готовності країн до агробізнесу 4.0 

Джерело: розробила авторка за результатами аналізу літературних джерел. 

У методологічному аспекті є, принаймні, кілька можливих варіантів 

визначення (зведеного) глобального індексу цифрової трансформації та 

готовності країн до агробізнесу 4.0. Перший із них, напевно, найбільш логічний 

і простий – це визначення середнього арифметичного значення величин 

кожного з аналізованих п’яти субіндексів. Додатковою перевагою в цьому 
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варіанті є те, що всі обрані субіндекси мають кількісну оцінку. Другий варіант – 

за методичним прийомом подібний до першого, але середнє арифметичне 

визначають на основі місць (рангів) кожної країни в загальному рейтингу. 

Основною проблемою в цьому випадку є різна кількість країн, що оцінювалися 

за кожним із показників, тому одна справа, наприклад, 50 місце із 150 країн, 

інша справа – із 60 країн. Отже, нами обрано перший варіант.  

Головними перевагами запропонованого індексу є простота й низька 

трудомісткість розрахунку, наявність у відкритому доступі інформації для 

обчислення та комплексність і врахування галузевого аспекту. Безумовно, за 

розширення інформаційно-статистичного забезпечення в галузевому розрізі 

можна розширити набір показників про цифрову трансформації агробізнесу. 

Тепер розглянемо методологічні засади оцінювання готовності аграрних 

підприємств до впровадження інноваційних проєктів та управління ними. 

Поняття «готовність» зазвичай широко застосовують у психології, а в 

економічній науці значно рідше. Разом із цим, останнім часом зазначений 

термін почали використовувати й в економічних дослідженнях (у першу чергу 

зарубіжних) у різних контекстах, при цьому економічна наука акцентує увагу 

переважно на зовнішніх аспектах поведінки суб’єктів, тоді як психологія 

концентрується на внутрішніх мотивах поведінки [282]. Водночас дедалі 

частіше проявляється їхня інтеграція на міждисциплінарній платформі, що є 

важливим для нашої роботи. Так, досліджуючи готовність суб’єктів 

господарювання дотримуватися правил регуляторної політики, Н. В. Шибаєва 

обґрунтовує доцільність поруч із неокласичними економічними змінними 

ураховувати соціально-психологічні фактори [282]. Ураховуючи ґрунтовний 

міжнародний досвід оцінювання готовності сільських співтовариств, зокрема 

громад, до успішних змін і розроблення стратегічних планів розвитку та 

реалізації конкретних заходів щодо їх виконання, українські вчені у співпраці із 

Центром економічного розвитку громад Університету Вісконсін-Медісон 

(США), розробили методологію оцінювання готовності сільських громад (1) до 

участі в реалізації програм розвитку та (2) до економічного розвитку, яка 
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реалізується шляхом опитування мешканців, підприємців і місцевого 

самоврядування відповідних громад [283].  

У роботах Г. О. Швіндіної запропоновано методику оцінювання готовності 

підприємства до запровадження коопетиційної моделі організаційного розвитку 

на основі інтегрального індикатора, що передбачає поєднання емпіричного 

дослідження (збір якісних даних під час опитування) й експертного аналізу; 

урахування екзогенних та ендогенних чинників [284; 2]. 

В Україні методичні підходи до оцінки рівня готовності підприємства 

щодо інноваційного розвитку однією з перших обґрунтувала І. В. Федулова 

[285], однак її напрацювання стосуються промислових підприємств і відповідно 

не враховують аграрну специфіку. Готовність підприємства до інноваційного 

розвитку «характеризує його організаційно-економічну спроможність, тобто 

підготовленість до проведення можливих перетворень, що забезпечуватимуть 

розвиток підприємства; в організаційному аспекті ця готовність 

характеризується: (1) рівнем організації виробництва, (2) рівнем підготовки 

виробництва, (3) рівнем організації праці, (4) рівнем управлінської праці; 

(5) ефективністю використання економічних ресурсів для виробництва 

продукції в динаміці та (6) досягнутими результатами фінансування розвитку 

підприємства, який у сучасних умовах можливо забезпечити активними діями з 

упровадження інновацій» [286]. Готовність підприємства до інноваційного 

розвитку визначається його сприйнятливістю до інновацій і включає такі 

підвиди: економічна, виробнича, екологічна, психологічна й правова. Своєю 

чергою, модель сприйнятливості підприємства до інновацій охоплює: 

особистісно-психологічні характеристики членів колективу; характеристики 

організаційної структури (структурні змінні); характеристики зовнішнього 

оточення й міжорганізаційних зв’язків (контекстуальні змінні) [287]. Інший 

учений у структурі інноваційної готовності підприємства виокремлює такі 

складники: проєктна, інтелектуальна, організаційна готовність і готовність до 

взаємодії із цільовими групами) [288, с. 10].  

Учені запропонували концепцію та інструментарій системи діагностики 
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рівня готовності підприємства до здійснення інноваційної стратегії за такими 

індикаторами: «(1) рівень технічного забезпечення виробництва підприємства; 

(2) рівень рентабельності продукції підприємства; (3) рівень рентабельності 

інноваційної продукції підприємства; (4) частка інноваційної продукції в 

загальному обсязі реалізації продукції; (5) собівартість упровадження 

інновацій; (6) рівень прибутковості інноваційної діяльності підприємства; 

(7) продуктивність праці персоналу, задіяного в інноваційній діяльності; 

(8) частка працівників, задіяних в інноваційній діяльності» [289; 290]. 

У результаті досліджень учені розробили методичне забезпечення оцінки 

готовності підприємств України до впровадження інновацій (біотехнологій), що 

передбачає оцінку макро-, мезо- та мікросередовища використання 

біотехнологій на основі визначення інноваційного потенціалу економіки, 

галузей промисловості й підприємств і дозволяє залежно від фактичного рівня 

готовності формувати заходи щодо активізації інноваційної діяльності [291]. 

Також розроблено методологічні підходи оцінки рівня готовності наукової 

установи з державною формою власності до ринкових трансформацій [292], що 

важливо з позиції готовності наукових установ до інноваційної діяльності. 

В останні роки почали з’являтися публікації щодо методичних аспектів 

визначення ступеня готовності підприємства до підготовки та реалізації 

інноваційних проєктів і програм. Так, А. Б. Бойчук справедливо зазначає, що 

«готовність підприємства до здійснення інноваційної діяльності визначається 

не лише рівнем його інноваційного потенціалу чи ступенем його інноваційної 

активності, але й рівнем готовності менеджменту підприємства формувати й 

реалізовувати інноваційні ідеї та рівнем доцільності реалізації інноваційної 

ідеї», тому на практиці підприємствам запропоновано застосовувати авторську 

«модель оцінювання ступеня готовності підприємства до формування та 

реалізації інноваційних програм, яка охоплює та дає змогу оцінити усі зазначені 

вище чинники» [293]. Чилійські та французькі вчені запропонували новий 

інструмент прийняття рішень для інноваційних менеджерів щодо рівня 

готовності підприємств до інноваційних проєктів. На відміну від наявних 
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методологій підтримки інноваційних проєктів, спрямованих на їх пілотування 

та встановлення етапів гнучкого управління під час їх розгортання, вони 

запропонували додаткову попередню методологію, яка має на меті допомогти 

підприємствам у прийнятті рішень щодо того, розпочинати чи ні потенційний 

інноваційний проєкт. Ця методологія оцінює, наскільки технологічна система 

підприємства має мінімально необхідний ступінь зрілості компетенцій для 

успішного виконання інноваційного проєкту [294].  

Цікавими є дослідження щодо формування системи з п’яти груп 

показників для оцінки готовності підприємства до реалізації інноваційних 

проєктів, що включає привабливість внутрішнього середовища з позиції 

виробничої, фінансово-економічної, кадрової та винахідницької готовності, а 

також ураховує ринкову перспективність зовнішнього середовища [295]. Однак 

ця розробка зорієнтована на особливості нафтохімічної галузі й інтереси 

головної компанії холдингу, що не дає змоги її використати для наших цілей, 

оскільки не враховує специфіку аграрного сектора економіки. 

У контексті зазначеного цікаво, що ступінь готовності й сприйнятливості 

інновацій у різних підгалузях сільського господарства відмінні. Так, у Болгарії 

рослинництво більш сприйнятливе, зокрема – виробництво олійних і зернових 

культур. У тваринництві ставлення до інновацій є більш динамічним. 

Птахівництво визначено як найінноваційнішу підгалузь (75 % респондентів), а 

конярство посідає останнє місце як у тваринництві, так і в усьому аграрному 

секторі: лише 25 % респондентів схильні до впровадження інновацій. Можливі 

інноваційні рішення в болгарському сільському господарстві здебільшого 

пов’язані з інноваціями у сфері механізації. Хімічні та біологічні новинки 

легше сприймаються у рослинництві, тоді як тваринництво має кращу 

сприйнятливість до нових процесів роботизації та маркетингових рішень [296]. 

У сучасній науковій літературі готовність аграрних підприємств до 

інноваційної діяльності розглядають як «потенційну здатність галузевого 

виробництва (інноваційний потенціал) і сукупність умов (зовнішніх і 

внутрішніх чинників), які сприяють або перешкоджають реалізації інновацій» 
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[297]. Запропоновано теоретико-практичний підхід щодо оцінки готовності 

аграрних підприємств до впровадження інноваційних стратегій розвитку, при 

цьому готовність до інноваційного розвитку диференційовано на економічну, 

виробничу, екологічну, психологічну й правову [297]. Також розроблено 

методичні підходи до діагностики потенційної здатності аграрних підприємств 

до самофінансування відтворення основних засобів [298]. 

Інший напрям досліджень пов’язаний із розробленням та вдосконаленням 

наявних моделей зрілості управління проєктами на різних ієрархічних рівнях. 

Так, аналіз найвідоміших моделей зрілості управління проєктами (модель PM3 

Г. Керцнера, модель ОРМЗ Інституту управління проєктами РМІ та модель 

Р3М3 Міністерства державної торгівлі OGC) показав, що їх застосування на 

практиці є доволі складним, тривалим і трудомістким процесом, тому багато 

підприємств відмовляються від їх використання [299]. На противагу цьому 

Л. Батенко, А. Лєзіна, В. Москалюк запропонували власну модель оцінки 

зрілості управління проєктами, що має спрощений характер і передбачає три 

рівні зрілості (початковий рівень, рівень становлення та рівень усталеного 

розвитку), які визначають на основі оцінювання поточного стану управління 

проєктами з використанням розробленого переліку показників, що 

відображають аспекти організаційного, методологічного, ресурсного 

забезпечення й результативності проєктної діяльності [299]. 

Учені D. Seelhofer, C. O. Graf розробили концептуальні основи зрілості 

національного управління проєктами та національну модель зрілості 

управління проєктами, що ґрунтується на визначенні рівня зрілості, ключових 

перспектив і рушійних сил зрілості й обговоренні показників ефективності, які 

можуть бути використані для оцінки та порівняння зрілості національного 

управління проєктами [300]. Інша команда вчених розробила рекомендації з 

використання моделі проєктної зрілості органів місцевого самоврядування 

об’єднаних територіальних громад для оцінювання їхніх проєктних 

компетентностей [301; 302], що можуть бути корисними й для оцінювання 

готовності громад і/або районних управлінь агропромислового розвитку до 
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реалізації інноваційних аграрних проєктів.  

У роботі Д. О. Саричева запропоновано трирівневу модель зрілості 

процесів управління проєктами та побудовано на її основі інструмент 

анкетування для фіксації вхідної інформації щодо зрілості й практичного 

використання формально визначених процесів управління проєктами [303].  

У наукових працях А. В. Дзюбіни запропоновано (і) власну модель зрілості 

управління проєктами для вітчизняних підприємств, що включає три основні 

рівні зрілості: рівень управління проєктами, рівень управління програмами, 

рівень управління портфелем проєктів і програм [304]; (іі) методичний підхід 

до оцінювання потенціалу управління інноваційними проєктами підприємства, 

що ґрунтується на рівні досвіду в управлінні проєктами й інноваційному 

потенціалі [305]. Критеріями формування зрілості в управлінні проєктами у 

вказаному підході визначено: «застосування проєктного менеджменту на 

підприємстві, наявність процесу формування механізму управління проєктами 

на підприємстві й початкового досвіду в управлінні ними, стан механізму 

управління проєктами, рівень відповідності фактичних фінансових результатів 

від реалізації проєктів запланованим, наявність можливостей управління 

програмами й комплексом проєктів і програм» [305]. На думку розробників, 

запропонована «матриця характеристик рівнів потенціалу управління 

інноваційними проєктами залежно від рівнів зрілості управління проєктами та 

інноваційного потенціалу підприємства дасть змогу проєктним та інноваційним 

менеджерам ідентифікувати готовність сучасних підприємств щодо управління 

інноваційними проєктами та може слугувати корисним інструментарієм для 

топ-менеджменту під час схвалення рішення щодо доцільності відбору того чи 

іншого проєкту. Адекватне оцінювання спроможності підприємства до 

управління інноваційними проєктами дасть змогу уникнути ймовірних 

проєктних та інноваційних ризиків [305]. 

Отже, результати критичного аналізу розглянутих досліджень вітчизняних 

і закордонних науковців показали, що жоден автор не запропонував 

методологічні засади оцінювання готовності аграрних підприємств до 
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впровадження інноваційних проєктів та управління ними, тим більше з позиції 

їх системного представлення [306]. Разом із цим про практичну необхідність і 

цінність вирішення цього питання переконливо свідчить хоча б той факт, що 

останнім часом приватні компанії та окремі журнали разом із експертами 

розробляють різні інноваційні індекси для побудови відповідних рейтингів. 

Так, наприклад, згідно з рейтингом, опублікованим у 2016 р. у журналі «Forbes 

Україна», ТОП-5 найбільш інноваційних аграрних компаній України включає: 

«Миронівський хлібопродукт» (МХП), займає 8-му позицію в загальному 

списку (індекс інноваційності – 54,2); «НІБУЛОН» (15-е місце, індекс 43,8); 

«Сварог Вест Груп» (18- місце, індекс 41,7); AgriLab (19-е місце, індекс 40,4); 

«Кернел» (20-е місце, індекс 33,3) [307]. Для оцінювання рівня інноваційності 

українських компаній і побудови першого рейтингу Forbes використовував 

експертний метод аналізу [308]. Своєю чергою, у 2019 р. компанія KPMG в 

Україні спільно з та платформою відкритих інновації RE:ACTOR за підтримки 

компанії Asbis презентували перший в Україні Індекс інноваційності 

українських компаній – Mind Innovation Index 2019 [309]. Це дослідження 

охоплює 50 компаній у 10 галузях економіки, зокрема й АПК, які на думку 

експертів, у перспективі будуть найбільше схильні до змін. У кожній із 

10 галузей відібрано від чотирьох до шести компаній, що є лідерами ринку за 

доходами чи розміром активів, проведено інтерв’ю, анкетування та залучено до 

оцінки незалежних експертів. Індекс складається з п’яти субіндексів: 

інноваційність продукту, інноваційність бізнес-процесів, інноваційність бізнес-

моделі, інноваційність у роботі з клієнтами, готовність до змін [310]. Отже, з 

методологічного погляду згадані рейтинги ґрунтуються виключно на 

застосуванні методу експертних оцінок, що є як перевагою, так і вадою та 

обмеженістю їх результатів; проте визнаємо їх доцільність і важливість. 

У результаті виконаного дослідження введено в науковий обіг поняття 

«готовність аграрних підприємств до впровадження інноваційних проєктів та 

управління ними», під якою запропоновано розуміти цілісну інтегральну 

характеристику, що складається із сукупності взаємопов’язаних компонентів 
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(технологічний, інтелектуальний, ресурсний, фінансовий та управлінський), що 

відображає потенціал і зрілість підприємства та готовність (компетентність) 

його персоналу до ефективного управління інноваційним проєктом.  

Розроблено структуру вказаної готовності (рис. 2.6): технологічна 

(свідчить про техніко-технологічний рівень виробництва, фондооснащеності, 

інноваційності й ефективності основного капіталу), інтелектуальна (свідчить 

про забезпеченість інтелектуальною власністю, озброєність персоналу 

нематеріальними активами та їх дохідність, рівень інноваційної активності), 

ресурсна (свідчить про забезпеченість матеріальними, оборотними активами, 

потенційні власні джерела фінансування інноваційних проєктів), фінансова 

(свідчить про фінансовий стан підприємства з позиції можливості залучення 

зовнішніх джерел для фінансування інноваційного проєкту) та управлінська 

(свідчить про ефективність управління та готовність персоналу до 

впровадження інноваційного проєкту).  

 

Рис. 2.6. Теоретична модель готовності аграрних підприємств до 

впровадження інноваційних проєктів та управління ними 

Джерело: розробила авторка. 

Спираючись на запропоновану теоретичну модель, розроблено методологічні 

засади оцінювання готовності аграрних підприємств до впровадження 
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інноваційних проєктів та управління ними, що включають характеристики, 

логічну й часову структури. Аналізуючи характеристики (табл. 2.5), зазначимо, 

що оцінюванню готовності аграрних підприємств до впровадження 

інноваційних проєктів та управління ними притаманні три групи особливостей: 

(1) пов’язані зі специфікою діяльності аграрних підприємств; (2) пов’язані з 

наявним інформаційним забезпеченням; (3) пов’язані зі стандартизацією 

(нормуванням) показників. Першу групу розглянуто раніше, третю групу буде 

схарактеризовано нижче, щодо другої групи, то під час розроблення системи 

показників для оцінювання ми враховували можливості їх розрахунку на основі 

наявної на теперішній час статистичної звітності аграрних підприємств, 

кількість і змістовність якої протягом останніх років істотно скоротилася. 

Зрозуміло, що можна було б запропонувати й інші показники, які ґрунтовніше 

відображають оцінюване явище, проте за відсутності інформаційної бази для їх 

розрахунку вони залишатимуться лише теоретичним конструктом. Додатково 

зазначимо, що якщо оцінювання вказаної готовності є складником наукового 

дослідження (як це є в нашому випадку), то йому притаманні також особливості 

індивідуальної наукової діяльності; якщо ж воно є компонентом управлінської 

діяльності, то йому притаманні її особливості, розглянуті в попередньому 

параграфі. Це ж стосується й специфічних норм оцінювання.  

Таблиця 2.5 

Характеристики методології оцінювання готовності аграрних підприємств 

до впровадження інноваційних проєктів та управління ними 

Характеристики Організація оцінювання 

Особливості 

оцінювання 

1) особливості, пов’язані зі специфікою діяльності аграрних 

підприємств; 

2) особливості, пов’язані з наявним інформаційним забезпеченням; 

3) особливості, пов’язані зі стандартизацією (нормуванням) 

показників 

Принципи  

системності, комплексності, адаптивності, цілеспрямованості, 

етапності, ієрархічності, рефлексивності, оперативності, урахування 

галузевої специфіки, зворотного зв’язку 

Умови 
мотиваційні, кадрові, матеріально-технічні, науково-методичні, 

організаційно-фінансові, нормативно-правові, інформаційні 

Норми: 1) загальні; 

2) специфічні 

загальнолюдські етичні, правові 

норми наукової/управлінської етики, інституційні 

Джерело: сформувала авторка. 
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Окремо зазначимо, що інституційні норми пов’язані із загальними 

рекомендаціями та стандартами оцінної діяльності міжнародних і національних 

інститутів, які описано в працях О. В. Россошанської [273; 306]. Принципи 

сформовано й коротко схарактеризовано з урахуванням попередньо викладених 

результатів: (1) системності (передбачає системність оцінювання через 

розроблення системи показників; при цьому зміна значення кожного 

компонента готовності або часткового показника впливає на зміну 

інтегрального показника вказаної готовності в цілому); (2) комплексності 

(передбачає охоплення всіх істотних компонентів і складників готовності, 

спільне використання різних методів оцінювання для всебічної оцінки 

готовності); (3) адаптивності (передбачає можливість трансформації системи 

показників і методів їх розрахунку з урахуванням змін зовнішнього 

середовища); (4) цілеспрямованості (передбачає цільову орієнтацію оцінювання 

на забезпечення кінцевих цілей дослідження або управління); (5) етапності 

(передбачає поетапне оцінювання кожного виду готовності); (6) ієрархічності 

(передбачає ієрархічну структуру системи показників: від розрахунку 

первинних показників зі статистичної звітності (4-ий рівень ієрархії), 

стандартизації первинних показників (3-ий рівень ієрархії); групових 

показників (2-ий рівень ієрархії) до визначення інтегрального показника (1-ий 

рівень ієрархії)); (7) рефлексивності (усвідомлення результатів оцінювання, їх 

самооцінювання й критичний аналіз перед прийняттям рішення); 

(8) оперативності (передбачає, що під час оцінювання необхідна інформація 

надходить вчасно; результати оцінювання своєчасно доводять до зацікавлених 

сторін); (9) урахування галузевої специфіки (передбачає врахування під час 

формування системи показників галузевих особливостей сільського 

господарства); (10) зворотного зв’язку (передбачає своєчасну передачу 

результатів оцінювання не тільки від суб’єкта до об’єкта, а й навпаки). 

Мета оцінювання – одержання цілісної оцінки рівня готовності аграрного 

підприємства до впровадження інноваційних проєктів та управління ними, яка 

відображає його технологічну, інтелектуальну, ресурсну, фінансову й 
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управлінську готовність станом на певний момент часу як підґрунтя для 

ухвалення рішення про (не)можливість успішного впровадження проєкту. 

Оцінювання готовності аграрних підприємств до впровадження інноваційних 

проєктів та управління ними – не самоціль, а інструмент досягнення цілі – 

розроблення й практичне впровадження інноваційних проєктів для 

забезпечення конкурентоспроможності й сталого розвитку агробізнесу. 

Напевно, навіть участь у процедурі оцінювання, й тим більше ознайомлення з 

його результатами, може слугувати своєрідним драйвером для власників і/або 

менеджерів аграрних підприємств до пошуку шляхів поліпшення фактичного 

рівня готовності й упровадження інноваційних проєктів. 

Отже, логічна структуризація методології оцінювання готовності аграрних 

підприємств до впровадження інноваційних проєктів та управління ними 

(табл. 2.6) дала змогу визначити суб’єкт, об’єкт, предмет, результат, форми 

організації, методи та засоби цього оцінювання. 

Таблиця 2.6 

Логічна структура методології оцінювання готовності аграрних 

підприємств до впровадження інноваційних проєктів та управління ними 

Компоненти Організація оцінювання 

Суб’єкт дослідник (автор роботи); або суб’єкт оцінювання  

Об’єкт 
готовність аграрних підприємств до впровадження інноваційних 

проєктів та управління ними 

Предмет 
сукупність компонентів (технологічний, інтелектуальний, ресурсний, 

фінансовий та управлінський) указаної готовності 

Результат 

документ, що містить результати оцінювання й аналізу рівня 

готовності аграрного підприємства до впровадження інноваційних 

проєктів та управління ними, а також рекомендації для ухвалення 

рішення про можливість реалізації проєкту та/або потребу у вжитті 

заходів для поліпшення цієї готовності чи її окремих компонентів 

Форми організації індивідуальне дослідження; 

індивідуальне та/або колективне оцінювання; 

проєкт як завершений цикл оцінювання, його фази, стадії, етапи 

Методи  розрахунково-конструктивний, економіко-статистичний, експертні 

оцінки, опитування, формалізація, стандартизація (нормування) 

Засоби  матеріальні, інформаційні, логічні, математичні, мовні 

Джерело: сформувала авторка. 

Темпоральна структура оцінювання вказаної готовності включає 

взаємопов’язані фази (проєктування, технологічна та рефлексивна), стадії (у 
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рамках кожної фази) та етапи (у рамках стадій), розподіл і виокремлення яких 

виконано з урахуванням розглянутої в попередньому параграфі методології, що 

дало змогу чітко структурувати цей процес (табл. 2.7). 

Таблиця 2.7 

Часова структура (фази, стадії й етапи) методології оцінювання готовності 

аграрних підприємств до впровадження інноваційних проєктів  

та управління ними 

Форми організації  
Проєкт як завершений цикл оцінювання 

Фази Стадії Етапи 

1
. 
Ф

аз
а 

п
р
о
єк

ту
в
ан

н
я 

1.1. Концеп-

туальна стадія  

1.1.1. Виявлення 

суперечності 

між потребами в обґрунтуванні й практичному 

застосуванні методології оцінювання готовності 

аграрних підприємств до впровадження 

інноваційних проєктів та управління ними й 

відсутністю такого наукового продукту 

1.1.2. Формулю-

вання проблеми 

методологічне забезпечення оцінювання 

вказаної готовності 

1.1.3. Визначення 

мети оцінювання 

одержання цілісної оцінки вказаної готовності 

як підґрунтя для ухвалення рішення  

1.1.4. Вибір 

критеріїв оцінки 

технологічний, інтелектуальний, ресурсний, 

фінансовий, управлінський  

1.2. Стадія 

моделювання  

1.2.1. Побудова 

моделі 

теоретична модель вказаної готовності 

1.2.2. Конкрети-

зація моделі 

система показників для оцінювання вказаної 

готовності 

1.3. Стадія 

конструю-

вання  

1.3.1. Декомпозиція  завдання передбачають оцінку кожного з п’яти 

складників (критеріїв) готовності 

1.3.2. Побудова 

програми  

створення алгоритму (методики розрахунку) 

показників указаної готовності 

1.4. Стадія технологічної 

підготовки  

збір і підготовка необхідних даних, робочих 

матеріалів і засобів для їх обробки 

2
. 
Т

ех
н

о
л
о
гі

ч
н

а 
ф

аз
а 2.1. Стадія 

проведення 

оцінювання 

2.1.1. Розрахунко-

вий етап 

1) розрахунок первинних показників; 

2) стандартизація первинних показників; 

3) розрахунок показників готовності за видами 

та інтегрального показника 

2.1.2. Етап 

інтерпретації 

кількісна та якісна інтерпретація результатів 

оцінювання 

2.2. Стадія 

оформлення 

результатів 

2.2.1. Оформлення 

результатів 

підготовка документа з результатами 

оцінювання вказаної готовності та 

рекомендаціями 

3
. 
Р

еф
л

ек
-

си
в
н

а 
ф

аз
а 3.1. Оцінка (у тому числі 

самооцінка, самооцінка 

результатів) і рефлексія 

1) критичний аналіз результатів оцінювання;  

2) удосконалення методології за результатами 

апробації; 

3) рефлексія як спосіб усвідомлення цілісності 

власного дослідження та його результатів 

Джерело: сформувала авторка з урахуванням власної модифікації структури за 

джерелом [236, с. 193–195] і власними дослідженнями. 
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Отже, визначено й схарактеризовано компоненти оцінювання готовності 

аграрних підприємств до впровадження інноваційних проєктів та управління 

ними через призму проєкту, відповідно до розробленої структури цієї 

готовності визначено критерії, показники та методику їх розрахунку. 

Визначення й аналіз інтегрального показника готовності аграрних 

підприємств до впровадження інноваційних проєктів та управління ними 

здійснюють у такому порядку: 

(1) формування системи показників і алгоритму їхнього розрахунку; 

(2) стандартизація (нормування) показників; 

(3) розрахунок показників готовності за окремими видами та інтегрального 

показника готовності в цілому; 

(4) кількісна та якісна інтерпретація результатів. 

1. Формування системи показників і алгоритму їхнього розрахунку.  

У результаті аналізу й синтезу наукових публікацій [285; 286; 287; 297] та 

результатів власних досліджень сформовано систему показників для 

кількісного оцінювання готовності аграрних підприємств до впровадження 

інноваційних проєктів та управління ними (табл. 2.8). 

2. Стандартизація (нормування) показників.  

Стандартизація (standardization) або нормування (normalization) – це 

процедура перетворення всіх значень ознак таким чином, щоб вони потрапляли 

в порівняні за величиною інтервали (переведення показників різних 

розмірностей у безрозмірні величини до діапазону [0, 1; або 0, 100]; зіставлення 

різноспрямованих показників [311; 312]. Масштаби нормування можуть бути 

визначені на основі статистичних характеристик розподілу емпіричних вибірок 

(нормування за статистиками), або задані за апріорними міркуваннями 

(нормування за стандартами). У ролі «стандартів» можуть виступати фонові або 

критичні значення показника, найкращі й найгірші значення та інші оцінки 

(різниця між максимумом і мінімумом (нормування за розмахом варіації або 

мінімаксом), середньоквадратичне відхилення (нормування за одиничною 

дисперсією), середнє значення тощо) [311].  
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Таблиця 2.8 

Система показників для кількісного оцінювання готовності аграрних 

підприємств до впровадження інноваційних проєктів та управління ними 

Назва показника, 

одиниця виміру 

Економічний зміст, алгоритм 

розрахунку 

Інформаційна 

база 

Критерій 

оптимізації 

1 2 3 4 

Технологічна готовність 

Фондооснащеність, 

тис. грн/га 

Середньорічна вартість основних 

засобів : площа с.-г. угідь 

Ф. № 1, 

Ф. № 4-сг 

максимізація 

Знос основних 

фондів, коеф. 

Знос основних засобів : первісна 

вартість основних засобів 

Ф. № 1 мінімізація 

Амортизація 

нематеріальних 

активів, коеф. 

Накопичена амортизація 

нематеріальних активів : первісна 

вартість нематеріальних активів 

Ф. № 1 мінімізація 

Фондовіддача, 

грн/грн 

Чистий дохід від реалізації продукції : 

первісна вартість основних засобів 

Ф. № 2, 

Ф. № 1 

максимізація 

Фондорентабельність, 

коеф. 

Чистий фінансовий результат : 

середньорічна вартість основних 

засобів 

Ф. № 2, 

Ф. № 1 

максимізація 

Інтелектуальна готовність 

Забезпеченість 

інтелектуальною 

власністю, % 

Вартість нематеріальних активів : 

оборотні активи  

Ф. № 1 максимізація 

Дохідність 

нематеріальних 

активів, коеф. 

Чистий дохід від реалізації продукції 

: вартість нематеріальних активів 

Ф. № 2, 

Ф. № 1 

максимізація 

Озброєність 

персоналу 

нематеріальними 

активами, грн/особу 

Вартість нематеріальних активів : 

середньооблікова кількість штатних 

працівників 

Ф. № 1, 

Ф. № 1-ПВ 

максимізація 

Інноваційна 

активність, тис. 

грн/га 

Амортизація : площа с.-г. угідь Ф. № 2, 

Ф. № 4-сг 

максимізація 

Ресурсна готовність 

Забезпеченість 

матеріальними 

ресурсами, тис. грн/га 

Матеріальні затрати : площа с.-г. 

угідь 

Ф. № 2, 

Ф. № 4-сг 

максимізація 

Забезпеченість 

оборотними 

активами, тис. грн/га 

Оборотні активи : площа с.-г. угідь Ф. № 1, 

Ф. № 4-сг 

максимізація 

Фондоозброєність 

праці, тис. грн/особу 

Середньорічна вартість основних 

засобів : середньооблікова кількість 

штатних працівників 

Ф. № 1, 

Ф. № 1-ПВ 

максимізація 

Дохідність, тис. 

грн/га 

Чистий дохід від реалізації продукції 

: площа с.-г. угідь 

Ф. № 2, 

Ф. № 4-сг 

максимізація 

Прибутковість, тис. 

грн/га 

Інвестиційний прибуток (чистий 

фінансовий результат + амортизація) : 

площа с.-г. угідь 

Ф. № 2, 

Ф. № 4-сг 

максимізація 
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Продовження табл. 2.8 

1 2 3 4 

Фінансова готовність 

Поточна ліквідність, 

коеф. 

Оборотні активи : поточні 

зобов’язання й забезпечення  

Ф. № 1 максимізація 

Фінансова автономія 

(незалежність), коеф. 

Власний капітал : валюта балансу Ф. № 1 максимізація 

Ділова активність, 

коеф. 

Чистий дохід від реалізації продукції : 

валюта балансу 

Ф. № 2, 

Ф. № 1 

максимізація 

Норма прибутку на 

авансовий капітал, % 

Чистий фінансовий результат : 

необоротні + оборотні активи  

Ф. № 2, 

Ф. № 1 

максимізація 

Окупність загальних 

витрат, коеф. 

Чистий дохід від реалізації продукції : 

собівартість реалізованої продукції 

Ф. № 2 максимізація 

Управлінська готовність 

Ефективність 

адміністративних 

витрат, коеф. 

Чистий дохід від реалізації продукції 

: адміністративні витрати  

Ф. № 2 максимізація 

Ефективність витрат 

на персонал, коеф. 

Чистий дохід від реалізації продукції 

: витрати на оплату праці + 

відрахування на соціальні заходи 

Ф. № 2, 

Ф. № 1-ПВ 

максимізація 

Економічність апара-

ту управління, коеф. 

Адміністративні витрати : 

собівартість реалізованої продукції 

Ф. № 2 мінімізація 

Рівень освіченості 

персоналу, % 

Кількість працівників із вищою 

освітою : середньооблікова кількість 

штатних працівників 

Ф. № 1-ПВ максимізація 

Підвищення 

кваліфікації 

персоналу, грн/особу 

Витрати підприємства на професійне 

навчання : середньооблікова кількість 

штатних працівників 

Ф. № 1-ПВ максимізація 

Рівень готовності 

персоналу до 

управління інновацій-

ними проєктами, % 

Кількість працівників із високим і 

достатнім рівнем готовності : 

середньооблікова кількість штатних 

працівників 

Експертні 

оцінки 

максимізація 

Джерело: сформувала авторка за результатами опрацювання літератури. 

Метод нормування за розмахом варіації. 

Аналіз і синтез наукових праць свідчить про можливість і доцільність 

використання для оцінювання готовності аграрних підприємств до 

впровадження інноваційних проєктів та управління ними, принаймні, трьох 

методів стандартизації даних: (1) за розмахом варіації; (2) відносно еталона; 

(3) із використанням сигмоїдної функції. 

Для стандартизації (нормування) показників-стимуляторів (зростання яких 

має позитивний вплив) використовують формулу (2.1): 

𝑆𝑖𝑗 =
𝑥𝑚𝑎𝑥 − 𝑥𝑖𝑗

𝑥𝑚𝑎𝑥 − 𝑥𝑚𝑖𝑛
 , 2.1 
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де Sij – стандартизоване (нормоване) значення і-го показника j-го 

підприємства, коеф.; 

хij – фактичне значення і-го показника j-го підприємства, коеф.; 

хmax – максимальне значення і-го показника j-го підприємства, коеф.; 

хmin – мінімальне значення і-го показника j-го підприємства, коеф.  

Для стандартизації (нормування) показників-дестимуляторів (зростання 

яких має негативний вплив) використовують формулу (2.2):  

𝑆𝑖𝑗 =
𝑥𝑖𝑗 − 𝑥𝑚𝑖𝑛

𝑥𝑚𝑎𝑥 − 𝑥𝑚𝑖𝑛
  2.2 

Обчислені стандартизовані індекси переводять у бальну шкалу (від 1 до 

100 балів) за формулою (2.3): 

𝑆𝐵𝑖𝑗 = (1 − 𝑆𝑖𝑗) ∙ 100, 2.3 

де SBij – стандартизоване (нормоване) значення і-го показника j-го 

підприємства, балів. 

Метод нормування відносно еталона. 

Для стандартизації (нормування) показників-стимуляторів (за 100-бальною 

шкалою) використовують формулу (2.4), а для показників-дестимуляторів – 

формулу (2.5): 

𝑆𝐵𝑖𝑗 =
𝑥𝑖𝑗

𝑥𝑚𝑎𝑥
 ∙ 100 2.4 

𝑆𝐵𝑖𝑗 =
𝑥𝑚𝑖𝑛

𝑥𝑖𝑗
 ∙ 100 2.5 

У разі, якщо хі дорівнює від’ємному значенню, то його прирівнюють до 

нуля. 

Метод нормування з використанням сигмоїдної функції передбачає 

нелінійне функціональне перетворення даних, що забезпечує одержання 

результату, який майже лінійно віддзеркалює в середині масиву даних та ефект 

насичення на його кінцях (формули 2.6–2.8) [311]: 

�̃�𝑖𝑗 = [
𝑥𝑖𝑗 −�̅�𝑖

𝜎𝑖𝑗
], 2.6 

де �̃�𝑖𝑗 – оцінне значення і-го показника j-го підприємства, коеф.; 
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�̅�𝑖 – середнє значення і-го показника по досліджуваній сукупності 

підприємств, коеф.; 

σіj – середньоквадратичне (стандартне) відхилення  і-го показника по 

досліджуваній сукупності підприємств, коеф. 

Для стандартизації (нормування) показників-стимуляторів (за 100-бальною 

шкалою) використовують формулу (2.7), а для показників-дестимуляторів – 

формулу (2.8): 

𝐹(𝑥𝑖𝑗) = [
1

1 + 𝑒−𝑥𝑖�̃�
] ∙ 100 2.7 

𝐹(𝑥𝑖𝑗) = [
1

1 + 𝑒𝑥𝑖�̃�
] ∙ 100, 2.8 

де F(xij) – стандартизоване (нормоване) значення і-го показника j-го 

підприємства, балів; 

e – математична константа, що є основою натуральних логарифмів 

(e = 2,71828), коеф.  

3. Розрахунок показників готовності за окремими видами та 

інтегрального показника готовності в цілому. 

Інтегральний показник готовності аграрних підприємств до впровадження 

інноваційних проєктів та управління ними визначають ієрархічно: 

а) на нижньому (другому) рівні ієрархії – показники у розрізі конкретних 

видів готовності (технологічної, інтелектуальної, ресурсної, фінансової та 

управлінської); 

б) на верхньому (першому) рівні ієрархії – інтегральний показник 

готовності. 

Для розрахунку показників готовності на другому рівні ієрархії за кожним 

видом спочатку визначають суму стандартизованих значень за кожним 

підприємством за формулою (2.9):  

𝑅𝑗 = ∑ 𝑆𝐵,

𝑛

𝑖=1

 2.9 

де Rj – сума стандартизованих (нормованих) значень показників k-го виду 
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готовності j-го підприємства, балів. 

Далі визначають середнє значення за формулою (2.10): 

�̅�𝑘 =
𝑅𝑗

𝑛
 , 2.10 

де �̅�𝑘 – готовність і-го підприємства за k-м видом, балів. 

n – кількість показників, за якими здійснено розрахунки.  

Для розрахунку інтегрального показника готовності аграрних підприємств 

до впровадження інноваційних проєктів та управління ними (ГВІП) [англ. – 

readiness of agricultural enterprises to implement and manage innovative projects 

(RIMIP)] на першому рівні ієрархії визначають середньоарифметичне значення 

аналізованих видів готовності за формулою (2.11): 

𝑅𝐼𝑀𝐼𝑃 =
𝑇𝑅 + 𝐼𝑅 + 𝑅𝑅 + 𝐹𝑅 + 𝑀𝑅

5
 , 2.11 

де TR – середнє значення технологічної готовності, балів; 

IR – середнє значення інтелектуальної готовності, балів; 

RR – середнє значення ресурсної готовності, балів; 

FR – середнє значення фінансової готовності, балів; 

MR – середнє значення управлінської готовності, балів. 

4. Кількісна та якісна інтерпретація результатів. 

Результати розрахунків і їх узагальнення дають змогу одержати як 

кількісну (рейтинг), так і якісну (рівень) оцінку готовності аграрних 

підприємств до впровадження інноваційних проєктів та управління ними. 

Здобуті нормовані значення як часткових показників, так й узагальнених 

показників готовності за окремими видами та інтегрального показника 

готовності в цілому, характеризують своєю величиною ступінь наближення до 

оптимального (максимального) значення – 100 балів. Найвищий рівень 

готовності характерний для аграрних підприємств, середнє арифметичне 

значення суми рейтингових оцінок якого має найбільше значення. Отже, 

рейтингування (ранжування) підприємств за рівнем готовності до 

впровадження інноваційних проєктів та управління ними здійснюють за 

критерієм максимального значення відповідного показника. 
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Якісна оцінка одержаних результатів передбачає виокремлення рівнів 

готовності аграрних підприємств до впровадження інноваційних проєктів та 

управління ними за спеціально розробленою шкалою.  

Якісну інтерпретацію рівнів указаної готовності в розрізі конкретних 

(часткових) показників здійснюють за такою шкалою:  

0–20 балів – дуже низький рівень готовності за відповідним показником; 

означає, що фактичний рівень готовності не перевищує 20 % оптимального 

(найвищого серед досліджуваної сукупності підприємств) значення; 

20,1–40 балів – низький рівень готовності за відповідним показником; 

означає, що фактичний рівень готовності перебуває в діапазоні 20,1–40 % від 

оптимального значення; 

40,1–60 балів – середній рівень готовності за відповідним показником; 

означає, що фактичний рівень готовності перебуває в діапазоні 40,1–60 % від 

оптимального значення; 

60,1–80 балів – високий рівень готовності за відповідним показником; 

означає, що фактичний рівень готовності перебуває в діапазоні 60,1–80 % від 

оптимального значення; 

80,1–100 балів – дуже високий рівень готовності за відповідним 

показником; означає, що фактичний рівень готовності перебуває в діапазоні 

80,1–100 % від оптимального значення. 

Якісну інтерпретацію рівнів указаної готовності в розрізі узагальнених 

показників (конкретних видів) та інтегрального показника готовності в цілому 

здійснюють з урахуванням стандартного відхилення за спеціально розробленою 

шкалою (табл. 2.9).  

Оскільки інноваційний проєкт характеризується певним ступенем новизни 

для внутрішнього середовища підприємства, то можливості останнього щодо 

впровадження цього проєкту представлені можливостями застосувати набір 

певних практик, пов’язаних з управлінням інноваційними проєктами. У 

кожному конкретному випадку мінімальний рівень готовності підприємства для 

реалізації інноваційного проєкту може бути різним залежного від його 
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складності. Після оцінювання готовності аграрного підприємства до 

впровадження інноваційних проєктів та управління ними встановлюють розрив 

між профілем вимог до готовності й поточним профілем підприємства, що 

дозволяє приймати рішення про доцільність реалізації проєкту [294] чи потребу 

у вжитті додаткових заходів для усунення вказаного розриву. 

Таблиця 2.9 

Шкала для вирізнення й інтерпретації рівнів готовності аграрних 

підприємств до впровадження інноваційних проєктів та управління ними 

Рівень готовності 
Позначення 

верхньої межі рівня 

Алгоритм розрахунку 

верхньої межі 
Діапазон меж рівня 

Дуже низький E E = Rkmin + σk Rk ≤ Е 

Низький D D = E + σk Е < Rk ≤ D 

Середній C C = D + σk D < Rk ≤ C 

Високий B B = C + σk C < Rk ≤ B 

Дуже високий А - Rk >B 

Примітка. Rkmin – найнижчий рівень готовності серед досліджуваної сукупності 

підприємств за k-м видом, балів; σk – стандартне відхилення показника за k-м видом 

готовності по досліджуваній сукупності підприємств, балів. 

Джерело: авторська розробка. 

Аналіз усереднених оцінок у розрізі компонентів дозволяє встановити 

сильні та слабкі сторони готовності аграрних підприємств до впровадження 

інноваційних проєктів і на цій основі розпочати планування й реалізацію 

відповідних дій щодо поліпшення вказаної готовності. 

Варто звернути увагу на методику оцінювання рівня готовності персоналу 

до управління інноваційними проєктами, які ґрунтуються на авторській 

дефініції цього терміна та застосуванні методу експертних оцінок. Отже, 

готовність персоналу до управління інноваційними проєктами розглядаємо 

через призму компетентнісного підходу, трактуючи її як цілісне інтегральне 

особистісне утворення, що ґрунтується на здобутих професійних 

компетентностях, мотивах, особистісних якостях, набутому досвіді, які 

забезпечують ефективне й результативне управління інноваційними проєктами.  

Оцінювання рівня готовності персоналу до управління інноваційними 

проєктами варто здійснювати на основі структури цієї готовності, яку можна 

розглядати через: (1) набір компетентностей персоналу в розрізі 10 галузей 
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знань згідно з керівництвом PMBOK; (2) набір компетентностей персоналу в 

розрізі шести груп процесів згідно з керівництвом PMBOK; (3) компоненти 

готовності (мотиваційний, когнітивний, операційний, особистісний) до 

управління вказаними проєктами (табл. 2.10).  

Таблиця 2.10 

Профіль компетентностей персоналу для експертного оцінювання його 

готовності до управління інноваційними проєктами  

Критерії оцінювання Експерт 1 Експерт 2 

Компетентності персоналу в розрізі 10 галузей знань згідно з керівництвом PMBOK 

Здатність управляти інтеграцією проєкту   

Здатність управляти змістом проєкту   

Здатність управляти часовими параметрами проєкту   

Здатність управляти вартістю проєкту   

Здатність управляти якістю проєкту   

Здатність управляти людськими ресурсами проєкту   

Здатність управляти комунікаціями (взаємодією) проєкту   

Здатність управляти ризиками проєкту   

Здатність управляти контрактами й поставками проєкту   

Здатність управляти стейкголдерами проєкту   

Усього балів / У середньому   

Компетентності персоналу в розрізі шести груп процесів згідно з керівництвом PMBOK 

Здатність ініціювати проєкт   

Здатність планувати проєкт   

Здатність виконувати проєкт   

Здатність здійснювати моніторинг і контролю проєкту   

Здатність завершувати проєкт   

Усього балів / У середньому   

Компоненти готовності персоналу до управління інноваційними проєктами 

Мотиваційний   

Когнітивний   

Операційний   

Особистісний    

Усього балів / У середньому   
Примітка. Експертну оцінку здійснюють за п’ятибальною шкалою оцінок: «5» (відмінно) – 

ставлять за умови найбільш повної відповідності визначеному критерію; «4» (добре) – за умови 

відповідності визначеному критерію з незначними відхиленнями; «3» (посередньо) – за умови 

відповідності наполовину визначеним критеріям; «2» (погано) – за умови незначної відповідності 

критеріям; «1» (дуже погано) – при повній невідповідності вказаним критеріям. 

Джерело: авторська розробка. 

Експертна оцінка щонайменше двома експертами зазначених складників 

дасть змогу побудувати своєрідний профіль компетентностей персоналу й на 

основі середньої бальної оцінки визначити рівень його готовності до 

управління інноваційними проєктами. За можливості, варто оцінювати за всіма 
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трьома блоками, мінімальний варіант – оцінка за одним із розглянутих блоків. 

В окремих випадках можливий варіант самооцінки, проте бажано, щоб вона 

поєднувалася із зовнішньою незалежною експертною оцінкою, що сприятиме 

підвищенню об’єктивності.  

Основні труднощі визначення готовності персоналу аграрних підприємств 

до управління інноваційними проєктами зумовлені не стільки високою 

трудомісткістю збору первинних даних (оскільки нині анкетування фахівців 

підприємств можна провести дистанційно), скільки небажанням керівництва 

та/або персоналу підприємств брати участь в опитуваннях і надавати будь-яку 

інформацію, часто кваліфікуючи її як комерційну таємницю. 

Результати апробації запропонованої методології (див. третій розділ 

роботи), здійсненої на макро та мікрорівні (за даними 46 аграрних 

підприємств), засвідчили її придатність для практичного використання. 

Інформаційною базою для кількісного оцінювання готовності аграрних 

підприємств до впровадження інноваційних проєктів та управління ними, а 

також економетричного моделювання впливу чинників поліпшення вказаної 

готовності, послугували дані статистичної звітності сільгосппідприємств 

Харківської області за 2019 р.: «Баланс (звіт про фінансовий стан)» (ф. № 1); 

«Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід)» (ф. № 2); «Звіт із 

праці» (ф. № 1-ПВ (квартальна)); «Звіт про посівні площі 

сільськогосподарських культур під урожай» (ф. № 4-сг (річна)). Розрахунки 

здійснювали з використанням комп’ютерної програми «STATISTICA 10». 

Отже, розроблена методологія оцінювання готовності аграрних 

підприємств до впровадження інноваційних проєктів й управління ними може 

бути використана: (1) для дослідницьких потреб і навчальних цілей; (2) для 

розроблення практичного інструментарію надання допомоги агарним 

підприємствам у мобілізації активів інноваційного саморозвитку; (3) для 

підготовки корпоративних (внутрішніх) стандартів діяльності фахівців, які 

здійснюють оцінювання вказаної готовності. Ефективність її впровадження 

істотно залежатиме від компетентності суб’єкта оцінювання. 
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2.3. Методологічні засади оцінювання ефективності управління 

інноваційними проєктами аграрних підприємств 

 

Перший етап присвячено виявленню сучасного стану, тенденцій і 

закономірностей у публікаційній активності вчених різних країн світу у сфері 

ефективності за допомогою бібліометричного аналізу.  

Результати бібліометричного аналізу переконливо свідчать про високу 

публікаційну активність у сфері ефективності, яка, попри свою тривалу історію, 

продовжує зростати в динаміці (рис. 2.7), що вказує на збереження актуальності 

й велику важливість цього питання для науки й практики. Так, протягом 

останніх 50 років загальна кількість публікацій із наявністю в назві терміна 

«efficiency» збільшилася у 21 раз у WoS та у 28 разів у Scopus і становила 

відповідно 217107 і 258596 робіт у 2019 р. Цікаво, що за типом робіт найбільше 

у світі опубліковано статей (71,5 %), матеріалів конференцій (23,2 %), рецензій 

(1,9 %) і розділів книг (1,2 %). Кількісно виявлені тенденції описують рівняння: 

y = 291,3t – 2586,7 для WoS та y = 236,67 t – 1931,6 для Scopus. У середньому за 

рік кількість публікацій у WoS зростала на 291 (R² = 0,750) і 237 у Scopus 

(R² = 0,715). Отже, інтерес до питання ефективності в різних сферах продовжує 

зростати й очевидно ця тенденція збережеться в середньостроковій 

перспективі, ця тема фактично є глобальною, оскільки над нею працюють учені 

з різних країн і континентів (рис. 2.8). 

Установлено, що США, Китай, Німеччина, Японія та Великобританія є 

країнами, у яких проблематику ефективності опрацьовують найбільш 

інтенсивно. Так, згідно з базою Scopus, із загальної кількості 258596 робіт 

найбільше опублікували вчені з таких країн: США (19,8 %), Китай (16,6 %), 

Німеччина (5,5 %), Японія (4,9 %), Великобританія (4,9 %), Росія (4,1 %), Індія 

(3,6 %), Південна Корея (3,2 %), Франція (3,2 %) та Канада (2,6 %). Загалом на 

ТОП-10 країн-лідерів припадало 68,6 % світового обсягу публікацій. Українські 

вчені опублікували 2106 робіт у Scopus, що становить 0,8 %. Подібна ситуація 

характерна для публікаційної активності країн за базою WoS. 
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Рис. 2.7. Динаміка й прогноз кількості проіндексованих у Web of Science та 

Scopus публікацій, які містять у назві термін «efficiency» 

Джерело: побудувала авторка на основі даних баз WoS та Scopus. 

 

  
a) б) 

Рис. 2.8. ТОП-10 країн за кількістю проіндексованих у Web of Science (а) та 

Scopus (б) публікацій, які містять у назві термін «efficiency»,  

1970–2020 рр. 

Джерело: побудувала авторка на основі даних бази WoS та Scopus. 

Узагальнення результатів галузевого розподілу проіндексованих у Scopus 

публікацій підтвердило тезу про між- і мультидисциплінарність досліджень у 

сфері ефективності. Так, найбільше публікацій із терміном «efficiency» 

характерно для таких наук: інженерні (19,9 %), фізика й астрономія (8,9 %), 
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науки про матеріали (8,4 %), комп’ютерні (6,5 %) (дод. Б, рис. Б.1). Також учені 

досліджують ефективність у рамках аграрних і біологічних наук (5,8 %), 

економіки, економетрики й фінансів (4,9 %), бізнесу, менеджменту й обліку 

(4,6 %). До ТОП-10 організацій за кількістю профінансованих досліджень 

належать Національний фонд природничих наук Китаю, Національний 

науковий фонд, Фонд фундаментальних досліджень для центральних 

університетів, Китайський національний фонд базових досліджень, 

Національний фонд досліджень Кореї та ін. (дод. Б, рис. Б.1). Цікаво також те, 

що найбільше робіт опублікували вчені з Китайської академії наук (2,0 %), 

Міністерства освіти Китаю (1,3 %), університети Китайської академії наук 

(0,7 %) та інших переважно китайських організацій. Згідно з базою WoS до 

провідних організацій за кількістю профінансованих досліджень належать 

Національний фонд природничих наук Китаю (7,8 %), Міністерство охорони 

здоров’я та соціальних служб США (1,6 %), Національний інститут охорони 

здоров’я США (1,6 %), Національний науковий фонд (1,4 %), Фонд 

фундаментальних досліджень для центральних університетів (1,1 %). Отже, 

простежується прямий зв’язок між тими, хто фінансує науку, та тими, хто 

посідає провідні позиції у світових наукометричних базах. 

Абсолютно очікуваним є те, що загальна кількість публікацій, які містять у 

назві вужчий за змістом термін «economic efficiency», виявилася меншою, проте 

ми не припускали, що лише 1,3 % (3431 робота) у Scopus і 1,4 % (2977 робіт) у 

WoS присвячено саме економічній ефективності. Отже, як бачимо, емпірично 

підтверджується теза про те, що термін «ефективність» є набагато ширшим за 

змістом і популярнішим за використанням в академічній сфері, ніж термін 

«економічна ефективність», проте й тут ідентифіковано чіткі тренди до 

зростання публікаційної активності (рис. 2.9). Так, протягом 1970–2019 рр. 

загальна кількість публікацій із наявністю в назві терміна «economic efficiency» 

збільшилася у 9,1 раза у WoS та у 21,9 раза у Scopus. Кількісно динаміку 

описують рівняння: y = 2,6848t – 12,781 для WoS та y = 3,5351t – 27,566 для 

Scopus. У середньому за рік кількість публікацій у WoS зростала на 2,9 
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(R² = 0,511) і 3,5 у Scopus (R² = 0,612). З огляду на наявні тенденції, є підстави 

прогнозувати нарощування публікаційної активності в цій сфері в перспективі. 

 

Рис. 2.9. Динаміка й прогноз кількості проіндексованих у Web of Science та 

Scopus публікацій, які містять у назві термін «economic efficiency» 

Джерело: побудувала авторка на основі даних баз WoS та Scopus. 

Як і в попередньому випадку, визначено, що автори зі США та Китаю 

демонструють найвищу публікаційну активність, проте десятка країн-лідерів 

має дещо відмінний склад (рис. 2.10). Так, згідно з базою Scopus, найбільше 

робіт опублікували вчені з таких країн: США (14,8 %), Китай (11,2 %), Росія 

(10,8 %), Німеччина (5,7 %), Великобританія (4,6 %), Іспанія (2,9 %), Канада 

(2,3 %), Індія (2,2 %), Австралія (2,2 %) та Італія (2,1 %). Своєю чергою, згідно з 

базою WoS, ТОП-10 країн-лідерів включають: США (19,9 %), Китай (12,3 %), 

Росія (5,8 %), Великобританія (4,8 %), Німеччина (4,5 %), Канада (2,8 %), 

Іспанія (2,7 %), Польща (2,5 %), Румунія (2,5 %) та Італія (2,3 %). Здобуті 

результати свідчать, що країни майже з усіх континентів докладають зусиль для 

вивчення питань економічної ефективності. Українські вчені опублікували 

70 робіт у Scopus, що становить 2,0 % від світового обсягу публікацій.  

Абсолютно неочікуваним виявилося те, що навіть термін «economic 

efficiency» згідно з базою Scopus найчастіше використовували в інженерних 
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науках (14,1 %), а економічні, економетричні й фінансові науки посідали другу 

позицію (11,8 %). До числа провідних галузей знань також належать науки про 

довкілля (11,6 %), соціальні науки (9,6 %), бізнес, менеджмент й облік (7,2 %) 

та ін. (дод. Б, рис. Б.3). Водночас аналіз розподілу за галузями знань 

проіндексованих у WoS публікацій підтвердив наші припущення щодо 

лідируючих позицій економічних наук (30,7 %), наступні сходинки посідають 

науки про довкілля (10,1 %), відновлювальна енергетика (9,6 %), екологічні 

(7,4 %), менеджмент (4,9 %), зелені технології сталості (4,9 %), бізнес (4,3 %), 

молочне тваринництво (4,2 %), аграрна економічна політика (4,0 ) та інженерні 

(3,4 %) науки. Останні певною мірою відображають основні перспективні 

напрями й сфери ефективних інновацій для аграрного сектора економіки, що 

відповідають світовим дослідницьким пріоритетам.  

  
a) б) 

Рис. 2.10. ТОП-10 країн за кількістю проіндексованих у Web of Science (а) 

та Scopus (б) публікацій, які містять у назві термін «economic efficiency»,  

1970–2020 рр. 

Джерело: побудувала авторка на основі даних баз WoS та Scopus. 

Згідно з базою Scopus, найбільше досліджень, знову-таки, профінансували 

Національний фонд природничих наук Китаю, Фонд фундаментальних 

досліджень для центральних університетів, Європейська комісія та ін. (дод. Б, 

рис. Б.4). Згідно з базою WoS, до провідних організацій за кількістю 

профінансованих робіт належать Національний фонд природничих наук Китаю 

(3,7 %), Європейський союз (0,8 %), Фонд фундаментальних досліджень для 
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центральних університетів (0,8 %). Найбільше робіт опублікували вчені з 

Китайської академії наук (0,9 %) та Російської академії наук (0,7 %). На жаль, 

українські організації не увійшли до числа лідерів, що, знову-таки, свідчить про 

необхідність активізації та інтернаціоналізації досліджень у цьому напрямі. 

Отже, зростання публікаційної активності свідчить про те, що у всьому 

світі вчені намагаються вирішити проблеми ефективності різних видів 

діяльності, в тому числі й управлінської. Разом із цим результати 

бібліометричного аналізу демонструють недостатній рівень опрацювання 

проблеми ефективності управління проєктами, оскільки, наприклад, пошук у 

Scopus за фразою «efficiency of project management» вказує на наявність 

74 публікацій, з яких 23 роботи економічного профілю. Критичний аналіз цих 

робіт дав змогу відібрати лише шість публікацій, які певною мірою стосуються 

методології оцінювання ефективності управління проєктами. Так, F. T. Dweiri, 

M. M. Kablan одні з перших запропонували використовувати нечітку логіку 

прийняття рішень для оцінки внутрішньої ефективності управління проєктами 

(PMIE). Критерії вартості, якості проєкту та часу вони розглядають як 

внутрішні міри ефективності управління проєктами. Запропонований підхід 

поєднує ці три складники в один – PMIE, який повинен представляти загальну 

оцінку того, наскільки добре управляли проєктом і його виконано. Оцінка PMIE 

може слугувати для менеджерів проєктів індикатором досягнення внутрішніх 

цілей управління проєктами, а також може допомогти в оцінці результативності 

команд проєктів [313]. Інші вчені розробили динамічну модель аналізу 

управління ефективністю інноваційних проєктів у контексті цифровізації [314]; 

запропонували новий підхід до підвищення ефективності управління проєктами 

шляхом створення конкретних дорожніх карт, мета яких – вказати найбільш 

ефективну послідовність інвестицій у збільшення зрілості управління 

проєктами, що має сприяти зменшенню тривалості майбутніх проєктів [315]; 

оцінюють ефективність офісів управління проєктами за допомогою методу 

аналізу оболонки даних (DEA-аналіз), виявляючи рівні потенційного 

покращення для кожного вхідного та вихідного факторів неефективних офісів, 



181 

а також вплив рівня продуктивності функцій офісу на ефективність управління 

[316]; розробили комплексний підхід до оцінки економічної ефективності 

меліоративних проєктів для сталого управління ґрунтами в аграрному секторі 

[317]; запропонували використовувати стохастичну модель для оцінки проєкту 

та його впливу на очікувану прибутковість підприємства та операційний ризик, 

що вимірюється ймовірністю збитків та умовно очікуваними збитками [318]. 

У роботі італійських учених представлено підхід до оцінки ефективності 

проєктів, спрямованих на створення стимулів для дрібних фермерів 

продовжувати підтримувати різноманітність сільгоспкультур у своїх 

господарствах. Його апробація свідчить про позитивні результати таких 

проєктів, зокрема для сталого функціонування агроекосистем [319]. Результати 

емпіричних досліджень на прикладі Уганди показують, що залучення 

зацікавлених сторін й управління знаннями є цінними нематеріальними 

ресурсами, які істотно впливають на ефективність аграрних проєктів [320].  

У монографіях українських учених розроблено науково-методичні засади 

передпланової оцінки інноваційно-інвестиційних проєктів [321]; методику 

оцінювання інвестиційних проєктів бюджетних установ [322]; методику 

визначення ефективності інвестицій, інновацій, господарських рішень у 

сучасних умовах [323]; виділено такі показники для багатокритеріальної оцінки 

ефективності проєктів: «фінансові (чиста приведена вартість, внутрішня ставка 

дохідності), економічні (інвестиційні витрати, дохід від інвестиційного проєкту, 

період окупності, ризик інвестиційного проєкту на етапі його розробки й 

упровадження, ризик неповернення інвестицій), технічні (прогресивність 

інвестиційного проєкту, період розробки та впровадження проєкту, період 

експлуатації проєкту) та соціальні показники (зайнятість населення, вплив на 

навколишнє середовище)» [131, с. 133, 138]. 

Результати аналізу останніх статей свідчать, що вчені досліджують різні 

методичні аспекти ефективності управління та/або ефективності інновацій: 

оцінювання системи менеджменту виробничих підприємств [324], якості 

менеджменту в контексті сучасної парадигми [325], ефективності діяльності 
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управлінського персоналу [326], ефективності управління у великотоварних 

агроформуваннях [327], ефективності управління інноваційною діяльністю 

[328] й інноваційних методів управління [329], ефективності прийняття 

управлінських рішень в умовах інтелектуалізації праці [330], економічної 

ефективності інновацій в органічному землеробстві [331; 332], ефективності 

інновацій для раціонального використання ґрунтів [333; 334; 335], методику 

конджойнт аналізу та критерії прийнятності інноваційних проєктів [336], 

методику розрахунку річного економічного ефекту від упровадження інновацій 

[337] та інноваційних проєктів [338; 339]; обґрунтовують економічні критерії 

(рівень рентабельності продукції, її ціна, собівартість) ефективності управління 

аграрним підприємством [340], доводячи, що ефективним є управління, за якого 

досягають високого рівня рентабельності (понад 150 %), що забезпечує 

відтворення виробництва й безперервну господарську діяльність [341]. 

Значно рідше досліджують питання ефективності управління проєктами 

[342; 343], результативності команди проєкту [344]. Водночас у великих 

проєктах застосування стандартних проєктних технологій за їх вартості від 2 до 

10 % бюджету проєкту сприяє економічному ефекту від 15 до 20 % [48]. 

Не зважаючи на значну увагу вчених до визначення сутності ефективності, 

обґрунтування теорії ефективності управління й досі триває. Більше того, 

можна погодитися із тим, що до теперішнього часу серед учених немає єдиного 

науково обґрунтованого погляду щодо визначення поняття «ефективність 

менеджменту», що є основним чинником відсутності загальноприйнятої 

методики оцінювання ефективності системи менеджменту суб’єктів 

господарювання [345]. Під час формулювання дефініції «ефективність 

управління» слід спиратися на теорію факторів виробництва, теорію 

економічного управління й теорію фізичної економії, які найбільш повно 

віддзеркалюють джерела її формування з урахуванням специфіки аграрного 

виробництва. Ефективність управління інноваційними проєктами аграрних 

підприємств трактуємо як категорію, що відображає співвідношення ефекту 

(результату) з інвестиціями та/або витратами (і/або ресурсами) проєкту й 
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успішності (результативності) менеджменту, оптимізація якого визначається 

досягненням запланованих результатів проєкту (ефекту) за мінімізації 

інвестицій та/або витрат (і/або ресурсів) на управління цим проєктом. Своєю 

чергою, ефективність економічного управління інноваційними проєктами 

аграрних підприємств варто розглядати як категорію, що віддзеркалює ступінь 

кінцевої економічної ефективності використання економічних ресурсів проєкту 

й успішності менеджменту, за якої досягають запланованих результатів проєкту 

(ефекту) за мінімальних витрат на управління й забезпечується зростання 

(збереження) цінності (вартості) для всіх груп стейкголдерів. Отже, вказані 

категорії співвідносяться між собою як загальне й часткове.  

Узагальнюючи результати досліджень, розроблено структурно-логічну 

модель ефективності управління інноваційними проєктами аграрних 

підприємств (рис. 2.11), що є основою методології оцінювання вказаної 

ефективності, яку представлено як органічну єдність трьох компонентів: 

характеристики (табл. 2.11), логічна (табл. 2.12) і часова (табл. 2.13) структури. 

 

Рис. 2.11. Структурно-логічна модель ефективності управління 

інноваційними проєктами аграрних підприємств 

Джерело: розробила авторка за результатами аналізу літературних джерел. 
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Отже, у структурі ефективності управління інноваційними проєктами 

аграрних підприємств ми виокремили три компоненти (ефективність проєктів; 

конкурентоспроможність проєктів і результативність управління), кожен із 

яких включає набір взаємопов’язаних елементів як між собою, так і між цими 

компонентами, що накладає свій відбиток на особливості її оцінювання.  

Таблиця 2.11 

Характеристики методології оцінювання ефективності управління 

інноваційними проєктами аграрних підприємств 

Характеристики Організація оцінювання 

Особливості 

оцінювання 

1) особливості, пов’язані зі специфікою діяльності аграрних 

підприємств; 

2) особливості управлінської діяльності;  

3) особливості, пов’язані з урахуванням фактора часу 

Принципи  

системності, комплексності, адаптивності, цілеспрямованості, 

етапності, ієрархічності, рефлексивності, оперативності, урахування 

галузевої специфіки, зворотного зв’язку 

Умови 
мотиваційні, кадрові, матеріально-технічні, науково-методичні, 

організаційно-фінансові, нормативно-правові, інформаційні 

Норми: 1) загальні; 

2) специфічні 

загальнолюдські етичні, правові 

норми наукової/управлінської етики, інституційні 

Джерело: сформувала авторка. 

У науковій літературі виділяють різні види ефектів інноваційних проєктів: 

економічний, науково-технічний, фінансовий, ресурсний, соціальний, 

екологічний, інтегральний та ін. Так, виокремлюючи різні види ефектів 

управління інноваційною діяльність (техніко-технологічний, економічний, 

соціальний, екологічний, біологічний, організаційний, динамічний), 

Н. М. Сіренко зазначає, що інвестиційні проєкти в аграрному секторі 

найризикованіші й мають найбільший строк окупності (більше 10 років) [211, 

с. 12]. Синтез різних поглядів дав змогу нам на цьому етапі наукового пошуку 

констатувати доцільність виокремити чотири головні види ефектів (відповідно 

й видів ефективності) інноваційних проєктів: (і) технологічний ефект – 

результат взаємодії та/або впливу інновацій із факторами виробництва та/або 

живими організмами, які використовують у сільському господарстві, що 

відображається переважно в поліпшенні продуктивності земель, рослин, тварин 

чи виробництва загалом та/або якості сільгосппродукції; (іі) економічний ефект 
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– результат реалізації проєкту у формі економічної вигоди та/або приросту 

цінності для стейкголдера, що може бути оцінений у вартісному обчисленні; 

(ііі) екологічний ефект – результат взаємодії та/або впливу інноваційного 

проєкту на якість компонентів довкілля; (іv) соціальний ефект – результат 

взаємодії та/або впливу інноваційного проєкту на умови праці, рівень і якість 

життя персоналу підприємства та/або зайнятість населення, зокрема, яке 

мешкає на прилеглій до нього території. 

Термін «інвестиційна конкурентоспроможність проєкту» одним із перших 

в Україні запровадив А. П. Гайдуцький, вважаючи, що вона характеризується 

низкою економічних показників і визначає його привабливість з позиції 

ефективності вкладання коштів у його реалізацію порівняно з іншими 

проєктами [346, с. 216]. Однак до цього часу у вітчизняному академічному 

середовищі цей термін не набув широкого поширення, на відміну від поняття 

«інвестиційна привабливість проєкту», який, по суті, є синонімом.  

Конкурентоспроможність інноваційного проєкту розглядаємо як 

комплексну відносну характеристику, яка відображає рівень переважання 

сукупності показників його ефективності (технологічної, економічної, 

соціальної, екологічної) порівняно з альтернативними (конкуруючими) 

проєктами. Отже, трактуючи цей термін з позицій компаративного підходу, 

наголошуємо на його відносній (порівняльній) природі, тобто її оцінити можна 

лише за наявності не менше двох альтернативних проєктів, щоб обрати кращий 

із них для реалізації. Фактично конкурентоспроможність інноваційного проєкту 

– це порівняльна його ефективність, відповідно її види аналогічні ефективності. 

Порівняльна економічна конкурентоспроможність інноваційного проєкту є 

синонімом поняття «інвестиційна привабливість цього проєкту».  

Міжпроєктна оцінка ефективності потрібна суб’єкту управління для 

ухвалення рішення про доцільність реалізації найконкурентоспроможнішого 

інноваційного проєкту; інвестору – для вибору прийнятного з його позицій 

інноваційного проєкту в окремій галузі та регіоні інвестування; науковим та 

установами та ЗВО – для вибору й презентації на різних інвестиційно-
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інноваційних форумах, конкурсах і платформах власних проєктів; державі – для 

державної реєстрації та відбору пріоритетних інноваційних проєктів для 

надання державної фінансової підтримки їх реалізації. 

Найчастіше оцінка конкурентоспроможності дуже важлива на заключній 

стадії рішення інвестора (зокрема міжнародного), коли він уже визначився з 

країною, галуззю, регіоном, конкретною територією інвестування і стоїть перед 

вибором найбільш прийнятного для реалізації інноваційного проєкту [347, 

с. 194]. Безумовно, наявність такої оцінки як бази для ухвалення рішення 

істотно полегшить вибір конкретного проєкту, особливо іноземному інвестору. 

Під якістю інноваційного проєкта як об’єкта управління розуміють ті його 

характеристики, які належать до результативності, конкурентоспроможності 

інноваційного продукту, інноваційності [130, с. 10]. 

Результативність управління інноваційним проєктом розглядаємо як 

комплексну характеристику, яка відображає співвідношення досягнутих 

результатів (ефектів) і поставлених цілей (планово-фактична результативність), 

ступінь досягнення поставлений цілей і задоволення стейкголдерів.  

Отже, зважаючи на викладене, а також, беручи до уваги, що особливості 

управлінської діяльності й особливості, пов’язані зі специфікою діяльності 

аграрних підприємств, розглянуто раніше, звернемо увагу на особливості, 

пов’язані з урахуванням фактора часу. Вони проявляються у двох аспектах: 

(і) урахування фаз інвестиційного циклу проєкту передбачає здійснення таких 

оцінок – (а) попередня оцінка (ex-ante) – проводять до початку впровадження 

проєкту, тобто на передінвестиційній фазі. У рамках цієї фази може бути також 

кілька варіантів оцінок – попередня експрес-оцінка, на стадії техніко-

економічного обґрунтування, на стадії бізнес-плану проєкту; (б) поточна оцінка 

(interim) – проводять періодично під час реалізації проєкту, напр., відповідно до 

вимог стейкголдерів проєкту, для моніторингу й контролю якості впровадження 

та проміжних результатів проєкту (інвестиційна фаза); (в) постоцінка (ex-post) – 

проводять після завершення проєкту для визначення результативності, оцінки 

сталості досягнутих результатів, ключових факторів (не)успіху, рефлексії та 
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формування рекомендацій для майбутніх проєктів (постінвестиційна фаза); 

(іі) урахування концепції зміни вартості грошей у часі через дисконтування 

різночасових майбутніх грошових потоків для приведення їх до «одного 

знаменника» (як правило, першого року реалізації інноваційного проєкту).  

Принципи, умови й норми оцінювання, описані раніше, у цьому випадку 

модифікуються з урахуванням змістового наповнення щодо методології 

оцінювання ефективності управління інноваційними проєктами аграрних 

підприємств. За наявності доцільно використовувати стандартизовані офіційно 

затверджені методики (рекомендації) щодо оцінювання ефективності проєктів, 

особливо якщо йдеться про ті проєкти, які претендують на одержання 

державної фінансової підтримки. Проте, на жаль, на теперішній час в Україні 

таких чинних методик фактично немає, хоча раніше були. Так, наприклад, 

протягом 2005–2007 рр. була чинною «Методика оцінки ефективності 

виконання інноваційних проектів та діяльності технологічних парків» [348]. 

Додатково зазначимо, що якщо оцінювання аналізованої ефективності є 

складником наукового дослідження, то йому притаманні також особливості 

індивідуальної наукової діяльності, розглянуті в попередньому параграфі.  

Мета оцінювання ефективності управління інноваційним проєктом – 

одержання цілісної оцінки, що відображає технологічну, економічну, соціальну, 

екологічну ефективність і, за потреби, конкурентоспроможність проєкту, а 

також результативність управління ним 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). Оцінювання вказаної ефективності не є самоціллю, а 

інструмент досягнення цілей під час управління. Сформульована в загальному 

вигляді мета в кожному конкретному випадку може трансформуватися з 

урахуванням ситуаційних особливостей і залежно від суб’єкта управління. 

Суб’єктом оцінювання може бути суб’єкт економічного управління 
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інноваційним проєктом (його схарактеризовано в п. 3.1); органи влади різних 

ієрархічних рівнів (напр., у разі розгляду проєкту на предмет надання 

підтримки); науковці, які розробляють такі проєкти та/або досліджують дотичні 

питання; зовнішні (відносно підприємства) інвестори та установи, які надають 

фінансування проєкту; інші зацікавлені сторони.  

Таблиця 2.12 

Логічна структура методології оцінювання ефективності управління 

інноваційними проєктами аграрних підприємств 

Компоненти Організація оцінювання 

Суб’єкт дослідник (автор роботи); або суб’єкт оцінювання  

Об’єкт 
ефективність управління інноваційним проєктом аграрного 

підприємства 

Предмет 

сукупність компонентів (ефективність і (технологічна, економічна, 

соціальна, екологічна), конкурентоспроможність проєкту,  

результативність управління) указаної ефективності 

Результат 

документ (або частини документа, напр., бізнес-плану), що містить 

результати оцінювання й аналізу рівня вказаної ефективності, а також 

рекомендації для ухвалення рішення про (не)доцільність реалізації 

проєкту та/або напрями її поліпшення 

Форми організації індивідуальне дослідження; 

індивідуальне та/або колективне оцінювання; 

проєкт як завершений цикл оцінювання, його фази, стадії, етапи 

Методи  розрахунково-конструктивний, економіко-статистичний, експертні 

оцінки, опитування, формалізація, стандартизація (нормування) 

Засоби  матеріальні, інформаційні, логічні, математичні, мовні 

Джерело: сформувала авторка. 

Узагальнюючи характеристику методології оцінювання ефективності 

управління інноваційними проєктами аграрних підприємств, слід звернути 

увагу на формування системи показників для оцінювання. У сучасній літературі 

це питання активно досліджують і є ґрунтовні напрацювання, проте процес 

обґрунтування й удосконалення системи показників ефективності триває. 

Проєктний аналіз і порівняння теперішньої вартості приросту чистої 

вигоди від проєктів є найвикористовуванішими аналітичними інструментами 

під час планування. В останні роки методи аналізу проєктів розширено в 

напрямі врахування непрямих або перспективних ефектів, тіньового 

ціноутворення на використання ресурсів і визначення валютних витрат. Із 

появою мікрокомп’ютерів відомі процедури й аналітичні методології тепер 
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стали доступними для польового персоналу в контексті щоденних операцій 

збору й управління даними в проєктах, розроблення альтернативних аграрних 

проєктів та оцінки проєктів для досягнення заявлених цілей [349]. 

Таблиця 2.13 

Часова структура (фази, стадії й етапи) методології оцінювання 

ефективності управління інноваційними проєктами аграрних підприємств 

Форми організації  
Проєкт як завершений цикл оцінювання 

Фази Стадії Етапи 

1
. 
Ф

аз
а 

п
р
о
єк

ту
в
ан

н
я 

1.1. Концеп-

туальна стадія  

1.1.1. Виявлення 

суперечності 

між потребами в обґрунтуванні й практичному 

застосуванні методології оцінювання 

ефективності управління інноваційними 

проєктами аграрних підприємств і наявністю 

здебільшого фрагментарних напрацювань  

1.1.2. Формулю-

вання проблеми 

методологічне забезпечення оцінювання 

вказаної ефективності  

1.1.3. Визначення 

мети оцінювання 

одержання цілісної оцінки вказаної ефективності 

як підґрунтя для ухвалення рішення  

1.1.4. Вибір 

критеріїв оцінки 

технологічний, економічний, соціальний, 

екологічний  

1.2. Стадія 

моделювання  

1.2.1. Побудова 

моделі 

структурно-логічна модель указаної ефективності  

1.2.2. Конкрети-

зація моделі 

система показників для оцінювання вказаної 

ефективності 

1.3. Стадія 

конструю-

вання  

1.3.1. Декомпозиція  завдання передбачають оцінку кожного із 

чотирьох складників (критеріїв) ефективності 

1.3.2. Побудова 

програми  

створення алгоритму (методики розрахунку) 

показників указаної ефективності 

1.4. Стадія технологічної 

підготовки  

збір і підготовка необхідних даних, робочих 

матеріалів і засобів для їх обробки 

2
. 
Т

ех
н

о
л
о
гі

ч
н

а 
ф

аз
а 

2.1. Стадія 

проведення 

оцінювання 

2.1.1. Розрахунко-

вий етап 

1) розрахунок показників ефективності проєкту; 

2) розрахунок (за потреби) показників 

конкурентоспроможності проєкту; 

3) розрахунок показників результативності 

управління 

2.1.2. Етап 

інтерпретації 

кількісна та якісна інтерпретація результатів 

оцінювання 

2.2. Стадія 

оформлення 

результатів 

2.2.1. Оформлення 

результатів 

підготовка документа (або частини документа, 

напр., бізнес-плану) з результатами оцінювання 

вказаної ефективності й рекомендаціями 

3
. 
Р

еф
л

ек
-

си
в
н

а 
ф

аз
а 3.1. Оцінка (у тому числі 

самооцінка, самооцінка 

результатів) і рефлексія 

1) критичний аналіз результатів оцінювання;  

2) удосконалення методології за результатами 

апробації; 

3) рефлексія як спосіб усвідомлення цілісності 

власного дослідження та його результатів 

Джерело: сформувала авторка з урахуванням власної модифікації структури за 

джерелом [236, с. 193–195] і власними дослідженнями. 
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Під час оцінювання різних проєктів і програм у сільському господарстві 

часто визначають ефективність витрат, при цьому дослідники акцентують увагу 

на необхідності перевіряти цю оцінку через співвідношення різниці в 

продуктивності до різниці у витратах за альтернативними проєктами [350]. Під 

час калькулювання й оцінювання витрат на управління інноваційними 

проєктами можна спиратися на виокремлення таких основних груп витрат: 

витрати на розроблення бізнес-плану проєкту (чи аналогічного документа); 

витрати на пошук виконавців проєкту; витрати на підготовку документації, 

пов’язаної з управлінням проєктом; витрати на реалізацію проєкту; витрати на 

підтримку підприємства за результатами реалізації проєкту; витрати, пов’язані 

з навчанням персоналу за результатами реалізації проєкту [351].  

Цікавими є дослідження французьких учених про те, що створення нових 

робочих місць у результаті реалізації великих приватних аграрних проєктів є 

позитивним лише в окремих ситуаціях, оскільки вказані проєкти часто 

руйнують робочі місця в сімейних фермерських господарствах. Щоб оцінити 

чисте створення нових робочих місць такими проєктами вони пропонують 

визначати різницю між створеними робочими місцями та знищеними. На 

прикладі проєкту з виробництва етанолу й електроенергії, що спирається на 

промислову плантацію цукрового сорго площею понад 12500 га, вчені 

показали, що витіснені проєктом сімейні фермерські господарства дозволили б 

більшій кількості працівників сільського господарства заробляти на життя, ніж 

кількість робочих місць, потенційно створених зазначеним проєктом [352]. 

Нам імпонує запропонована вченими «концепція комплексної оцінки 

доцільності впровадження окремих технологічних інновацій за інтегральним 

показником ефективності інновацій, що враховує можливий вплив інновацій на 

технологічні, економічні, соціальні й екологічні характеристики різних 

підгалузей сільського господарства». Її використання, на думку авторів, 

забезпечить «комплексність оцінки, простоту розрахунків, економію часу, 

мінімізацію суб’єктивності оцінок експертів порівняно з аналогічними 

методиками аналізу ефективності інновацій» [353]. На нашу думку, цю 
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методику чи окремі її елементи можна використовувати передусім для експрес-

оцінювання ефективності короткострокових інноваційних проєктів, проте для 

довгострокових проєктів слід також застосовувати дисконтовані показники.  

Показники, які використовують фахівці аграрного сектора для оцінювання 

ефективності управління (рівень рентабельності виробництва й капіталу, 

прибутковості, маржинальності, період окупності проєктів), О. О. Сас пропонує 

доповнити збалансованою системою показників (Balanced Scorecard – BSC) і 

ключовими показниками ефективності (Key Performance Indicators – KPI) [327]. 

Порівнюючи інноваційні проєкти із різними характеристиками, для оцінки 

ефективності інновацій, на думку О. І. Дація, слід застосовувати методику 

визначення квазіренти як приросту прибутку, створеного в результаті 

використання інновацій в аграрному виробництві. Це дозволить виділити 

перспективні проєкти з максимальним потенціалом одержання прибутку на 

одиницю інвестицій. Соціальний ефект квазіренти проявляється в тому, що 

вона містить у собі виплати конкретним розроблювачам інновації [354, с. 31]. 

Разом із цим, основним узагальнювальним показником економічної 

ефективності застосування інновацій вчений вважає річний економічний ефект, 

що виражає сумарну економію виробничих ресурсів, одержану підприємствами 

в процесі господарської діяльності. Серед додаткових показників О. І. Дацій 

виділяє: приріст валової продукції, урожайність сільгоспкультур, 

продуктивність тварин, строки окупності додаткових капітальних вкладень, 

рівень рентабельності виробництва продукції [354, с. 32]. 

Важливими для нашого дослідження є напрацювання білоруських учених 

щодо системного підходу до оцінювання ефективності управління якістю 

продукції в сільському господарстві та науково-практичних рекомендацій щодо 

здійснення такої оцінки [355; 356; 357; 358; 359]. Вважаємо, що ці рекомендації 

варто використовувати під час оцінювання ефективності управління якістю 

продукції в інноваційних проєктах аграрних підприємств.  

В умовах інноваційного розвитку вибір і застосування тих чи інших 

показників ефективності визначається пріоритетами конкретних суб’єктів 
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господарювання. Одна із дилем при цьому може стосуватися максимальної 

врожайності чи прибутковості. Відповіді на подібні питання дають результати 

емпіричних досліджень. Наприклад, О. В. Олійник зі співавторами встановили, 

що запровадження інновацій (новітніх сортів і гібридів сільгоспкультур, нових 

елементів технологій, добрив, засобів захисту рослин тощо) в аграрне 

виробництво сприяло підвищенню врожайності й валових зборів, але 

супроводжувалося втратою 13–18 % потенційного прибутку. Це зумовлено тим, 

що майже дві третини досліджуваних аграрних підприємств, намагаючись 

максимізувати урожайність, перевищували оптимальну величину витрат, що 

забезпечувала максимальну суму прибутку на гектар. Тому вчені рекомендують 

упроваджувати інновації, які б забезпечували максимізацію саме прибутку 

[360]. Отже, оцінюючи ефективність інноваційних проєктів, обов’язково слід 

брати до уваги не тільки технологічну, а й економічну ефективність.  

Своєю чергою, дослідження відомого молдовського вченого 

Д. М. Пармаклі свідчать про те, що ефективність упровадження інноваційних 

розробок в аграрних підприємствах залежить не тільки від розмірів приросту 

врожайності, зниження собівартості продукції й зростання цін реалізації, але й 

від базового стану виробництва, вираженого в співвідношенні постійних і 

змінних витрат, сформованої величини врожайності й рентабельності. Більший 

економічний ефект забезпечує та інновація, яку за інших рівних умов 

упроваджують на підприємствах, що мають вищі показники частки постійних 

витрат, рентабельність реалізованої продукції нижчу, а показники базової 

врожайності ближчі до критичного рівня [361]. Крім того, Д. М. Пармаклі 

доводить, що супутній ефект від приросту врожайності (за рахунок зниження 

собівартості одиниці продукції) часто істотно перевищує прямий ефект. З 

огляду на те, що в сільському господарстві рівень рентабельності продукції 

відносно низький, а частка постійних витрат висока, то істотні резерви 

зростання ефективності криються не стільки в реалізації додаткового врожаю, 

скільки у відносній економії витрат на одиницю продукції [362]. 

Узагальнюючи зарубіжний досвід, а також теоретичні підходи різних шкіл 
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економічної теорії й прикладної економіки до оцінювання ефективності 

інвестицій та або проєктів, сформовано систему показників для оцінювання 

ефективності інноваційних проєктів аграрних підприємств. Обґрунтовуючи 

вимірювальну систему показників ефективності, ми дотримувалися концепту 

мінімалізму, який забезпечує формування мінімально достатнього набору 

показників досліджуваного явища, що адекватно відображають реальний стан 

цієї ефективності та є достатніми для ухвалення обґрунтованого рішення. Отже, 

запропонована системи включає такі підсистеми показників: 

1. Показники технологічної ефективності інноваційного проєкту: 

1.1. Урожайність сільгоспкультур та/або її приріст, т/га; 

1.2. Продуктивність тварин та/або її приріст, кг/гол., г/гол., шт./гол.; 

1.3. Показники якості сільгосппродукції, %, коеф.; 

1.4. Рівень інноваційності проєкту, балів. 

2. Показники економічної ефективності інноваційного проєкту: 

2.1. Статичні (недисконтовані): 

2.1.1. Рівень рентабельності, %; 

2.1.2. Норма прибутку, %; 

2.1.3. Маса прибутку на 1 гол. худоби та/або на 1 га угідь, грош. од.; 

2.1.4. Маржинальний дохід на 1 гол. худоби та/або на 1 га угідь, грош. од.; 

2.1.5. Норма беззбитковості, %; 

2.1.6. Коефіцієнт ефективності інвестицій, коеф.; 

2.1.7. Статичний період окупності (за чистим й інвестиційним прибутком), 

років. 

2.2. Динамічні (дисконтовані): 

2.2.1. Чиста приведена вартість (NPV) на 1 гол. худоби та/або на 1 га угідь, 

грош. од.;  

2.2.2. Індекс рентабельності (PI), коеф.; 

2.2.3. Дисконтований період окупності (DPP), років; 

2.2.4. Внутрішня норма рентабельності (IRR); % 

2.2.5. Модифікована внутрішня норма рентабельності (MIRR), %. 
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3. Показники соціальної ефективності інноваційного проєкту: 

3.1. Кількість збережених робочих місць, од.; 

3.2. Кількість заново (додатково) створених робочих місць (у тому числі 

чисте створення нових робочих місць), од.; 

3.3. Середньорічний дохід (оплата праці) персоналу та/або рівень її 

зростання, грош. од., %; 

3.4. Рівень поліпшення умов праці персоналу, %, балів; 

3.5. Рівень підвищення кваліфікації працівників, %, балів. 

4. Показники екологічної ефективності інноваційного проєкту: 

4.1. Рівень екологічності (екологічної безпеки) проєкту, балів, %; 

4.2. Рівень поліпшення якості земель, балів, %; 

4.3. Рівень безвідходності виробництва та/або його підвищення, %; 

4.4. Частка сертифікованої органічної продукції в загальному обсязі 

виробництва та/або її підвищення, %, в. п.; 

4.5. Сума попереджених еколого-економічних збитків, грош. од. 

Отже, можливість і доцільність використання представлених показників 

визначається конкретними ситуаційними умовами, відповідно їх перелік може 

доповнюватися іншими або скорочуватися залежно від потреби. З огляду на те, 

що важливість показників для учасників проєкту може бути різною, то перевагу 

слід надавати пріоритетнішим із позицій стейкголдерів. Зважаючи на те, що 

серед групи показників економічної ефективності узагальнювальних показників 

кілька, то, за інших рівних умов, під час визначення й аналізу економічної 

ефективності короткострокових інноваційних проєктів пріоритет варто 

надавати статичним показникам, а довгострокових – динамічним показникам. 

Методичні засади розрахунку показників економічної ефективності 

інноваційних проєктів представлено в четвертому розділі роботи. 

Оцінюючи соціальну ефективність інноваційного проєкту, слід брати до 

уваги прямі (безпосередньо зайняті в аграрному виробництві), непрямі (зайняті 

в ланцюжку постачання й у галузях, що постачають продукти й послуги для 

нього) й індуковані (створюються, коли працівники, зайняті на прямих і 
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непрямих робочих місцях, витрачають отримані кошти в більш широкій 

економіці при закупівлі товарів і послуг) робочі місця [363].  

Екологічну ефективність інноваційних проєктів аграрних підприємств слід 

розглядати передусім через призму поліпшення якості земель, збереження та 

відтворення родючості ґрунтів, тому ефект у цьому випадку зазвичай може 

набувати форми попередженого (відвернутого) еколого-економічного збитку, 

наприклад, від забруднення ґрунтів [364; 365], ерозії ґрунтів [366; 367] та інших 

видів деградації ґрунтів і земель [368]. 

Для оцінювання конкурентоспроможності інноваційних проєктів агарних 

підприємств пропонуємо використовувати алгоритм нормування показників, 

розглянутий у попередньому параграфі, застосування якого дозволить не тільки 

виконати порівняльний аналіз кількох проєктів за окремими (частковими) 

показниками, а й визначити інтегральний показник ефективності проєкту. Крім 

того, конкурентоспроможність інноваційних проєктів можна також оцінювати 

за допомогою методу експертних оцінок [369]; методу аналізу середовища 

функціонування (DEA), визначаючи технічну, алокативну й економічну 

ефективність; методу аналізу ієрархій. Зазначимо, що застосування методу 

аналізу ієрархій можливе не тільки в оцінюванні конкурентоспроможності 

інноваційних проєктів аграрних підприємств, а й в економічному управлінні 

цими проєктами й оцінюванні якості управління ними. 

Для порівняння відносної важливості між двома альтернативами найбільш 

широко використовують шкалу, запропоновану T. Saaty [370]. Присвоюючи 

значення, що варіює від 1 до 9, шкала визначає відносну важливість однієї 

альтернативи порівняно з іншою (дод. Б., табл. Б.3, Б.4). Зазвичай завжди 

використовують непарні числа з наведеної в додатку таблиці, щоб 

переконатися, що між точками вимірювання є розумне розмежування. 

Використання парних чисел повинно бути прийняте лише в тому випадку, якщо 

є необхідність у переговорах між оцінювачами. Коли природного консенсусу 

неможливо досягти, це викликає необхідність визначати середню точку як 

рішення (компроміс), про який ведуть переговори. 
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Ми погоджуємося з тим, що використання методу аналізу ієрархій 

сприятиме не тільки інтегральній оцінці ефективності інноваційних проєктів, а 

й дозволить оперативно визначати пріоритетні напрями фінансування 

інноваційної діяльності й обирати ефективніші інноваційні проєкти [371].  

Ухвалення рішення про реалізацію інноваційного проєкту може бути 

здійснено на основі математичної моделі відбору інноваційних проєктів, 

розробленій на основі алгоритму метода парних порівнянь [372, с. 12–13]. Її 

застосування дозволяє ухвалювати рішення про реалізацію найвигідніших 

інноваційних проєктів в умовах обмеженості фінансових ресурсів.  

Показники планово-фактичної результативності визначають шляхом 

ділення фактичних за результатами реалізації інноваційного проєкту показників 

технологічної, економічної, соціальної, екологічної ефективності цього проєкту 

на планові (прогнозні) їх величини, які було зафіксовано на початку його 

реалізації, наприклад у бізнес-плані. Як приклад, зазначимо, що, порівнюючи 

цільові та фактичні статистичні дані, зроблено висновок про невиконання 

поставлених цілей Національного проєкту «Відроджене скотарство», що із 

суб’єктивними та об’єктивними причинами, зокрема: погіршення економічної 

та політичної ситуації в країні, у тому числі внаслідок анексії АРК та збройного 

конфлікту в Донецькій і Луганській областях, а також відсутність стабільної 

державної підтримки сільгоспвиробників [373]. 

Оскільки параметри управління різноманітні й не завжди піддаються 

безпосередньому кількісному порівнянню, під час дослідження ефективності 

управління часто застосовують метод експертних оцінок. Так, Г. М. Чорний 

І. А. Ястреб, М. П. Міщенко вважають, що ефективне управління аграрним 

підприємством забезпечується, якщо в системі наявні такі 10 компонентів: 

(1) суб’єкт системи (СС); (2) об’єкт системи (ОС); (3) канал прямого зв’язку СС 

з ОС; (4) канал зворотного зв’язку СС із ОС; (5) місія й цілі; (6) організаційна 

структура й структура апарату управління; (7) функції та методи їх виконання; 

(8) стимули й мотиви; (9) правова культура СС; (10) моральні норми поведінки 

СС. Для оцінювання рівня системи управління в розрізі зазначених вище 
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компонентів учені запропонували здійснювати експертним способом, 

ураховувати вагомість кожного компонента системи, за бальною шкалою в 

чотирьох вимірах: відмінно – 5 балів; добре – 4 бали; задовільно – 3 бали; 

незадовільно – 0 балів [374]. Запропонований підхід апробували у своїй статті 

В. М. Колесник і А. Ю. Суслова, резюмувавши, що оцінювання ефективності 

системи управління підприємства є важливим елементом розробки проєктних і 

планових управлінських рішень, що дозволяє визначити рівень прогресивності 

менеджменту та проєктів або планів [375].  

Для оцінювання ефективності управління командою інноваційного 

проєкту з урахуванням часу, який є у керівників для створення команди, 

згуртування її членів, підвищення рівня компетентності фахівців, можна 

рекомендувати методику, що запропонувала Л. Л. Калініченко. Ця методика 

передбачає експертне оцінювання ефективності восьми критеріїв (складників) 

управління за трибальною шкалою і дає змогу визначати не лише загальний 

рівень ефективності, але й ефективність окремих елементів управління [376]. 

Для оцінювання ефективності процесу прийняття й реалізації 

управлінських рішень варто використовувати методику [377], яка дасть змогу 

проєктним менеджерам діагностувати ефективність у частині досягнення 

очікуваного кінцевого результату.  

У результаті дослідження запропоновано оцінювати якість управління 

інноваційними проєктами аграрних підприємств і ступінь задоволення 

стейкголдерів на основі методу експертних оцінок, що передбачає оцінювання 

за критеріями: (і) якість управління – рівень якості виконаних робіт за 

проєктом; повнота обсягу виконаних робіт за проєктом; рівень дотримання 

термінів виконання робіт за проєктом; ступінь виконання посадових обов’язків 

менеджером/персоналом проєкту; ступінь професійної відповідності (за 

професійною компетентністю) займаній посаді; рівень впливу 

менеджера/працівника на результати інноваційного проєкту; (іі) ступінь 

задоволенням стейкголдерів (учасників) проєкту – (а) результативність (ступінь 

досягнення поставлених цілей; ступінь досягнення запланованих показників 
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ефективності інноваційного проєкту й ступінь зростання цінності (вартості) 

аграрного підприємства для всіх груп стейкголдерів); (б) економічність 

(мінімізація (економія) вартості ресурсів інноваційного проєкту, ступінь 

дотримання бюджету інноваційного проєкту). 

В основу експрес-оцінювання якості управління інноваційними проєктами 

аграрних підприємств і ступеня задоволення стейкголдерів слід покласти 

методичний підхід, що ґрунтується на застосуванні оцінно-ситуаційного 

аналізу, за результатами якого роблять експертну оцінку ступеня дотримання 

відповідних вимог за п’ятибальною шкалою: 5 – повне виконання відповідних 

вимог (відмінно), 4 – неістотні відхилення (добре), 3 – помітні відхилення 

(задовільно), 2 – істотні відхилення (погано), 1 – дуже істотні відхилення (дуже 

погано)). Оцінювання якості управління інноваційними проєктами ґрунтується 

на розробленому й апробованому на кафедрі менеджменту організацій 

Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва (далі 

ХНАУ) оцінно-ситуаційному підході [378; 379], що передбачає здійснення 

кваліфікованими експертами експрес-оцінки якісних аспектів управління з 

дальшою формалізацією здобутої експертним шляхом інформації за допомогою 

вербально-числових шкал, серед яких найзручнішою виявилася п’ятибальна 

шкала, що базується на функції бажаності Харінгтона. Перевагами цього 

методу є зрозумілість, доступність, економічність й оперативність, що дає 

змогу вчасно приймати відповідні управлінські рішення.  

В основу кількісного оцінювання результативності управління 

інноваційними проєктами аграрних підприємств пропонуємо покласти критерії 

оцінювання практичної діяльності проєктних менеджерів, розроблені в роботі 

Ю. А. Поскрипка [380] (табл. 2.14), які всебічно відображають специфіку 

проєктної діяльності за трьома критеріями: оцінка кількості виконаної роботи; 

оцінка якості виконаної роботи; оцінка строків виконання роботи. 

Вибір у ролі мінімально прийнятного рівня виконання проєктних робіт 

85 % ґрунтується на результатах сучасних досліджень когнітивістики, якими 

експериментально встановлено й доведено «Правило 85 %»: навчання є 
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успішним і продуктивним, якщо частка помилок не перевищує 15 % [цит. за: 

380]. Це правило можна розглядати й стосовно управлінської діяльності, в тому 

числі в контексті оцінювання її результативності, а також під час оцінювання 

ефективності підготовки та перепідготовки фахівців до управління 

інноваційними проєктами аграрних підприємств. 

Таблиця 2.14 

Критерії оцінювання результативності управління інноваційними 

проєктами аграрних підприємств 

Бали, оцінні критерії кількості виконаної роботи на основі виконання плану 

1 бал «Outside» 
не досягнення мінімально прийнятного рівня виконання плану 85 % 

незалежно від виконання бюджету 

2 бали «Entry» 
досягнення мінімально прийнятного рівня недовиконання плану на 

рівні 85 % із виконанням бюджету на 85–100 % 

3 бали «Good» 
недовиконання плану на рівні 90–99 % із виконанням бюджету на 

100 % 

4 бали «Target» виконання плану на 100 % із виконанням бюджету 

5 балів «Above» 
перевиконання плану > 100 % із виконанням або заощадженням 

бюджету 

Бали, оцінні критерії якості виконаної роботи на основі досягнення ключових показників 

результативності (KPI) виконання договорів, задоволеності стейкголдерів 

1 бал «Outside» не досягнення мінімально прийнятного рівня KPI 85 % 

2 бали «Entry» досягнення мінімально прийнятного рівня KPI на рівні 85–89 % 

3 бали «Good» незначне недосягнення цільових KPI на рівні 90–99 % 

4 бали «Target» досягнення цільових KPI на 100 % 

5 балів «Above» перевищення цільових KPI > 100 % без зниження інших показників 

Бали, оцінні критерії строків (термінів) виконання роботи на основі відповідності плану 

1 бал «Outside» 
виконання пізніше строку > 15 % із значним погіршенням інших 

показників 

2 бали «Entry» 
виконання пізніше строку на 5–15 % із незначним погіршенням інших 

показників 

3 бали «Good» 
виконання точно в строк (згідно з планом) із незначним погіршенням 

інших показників 

4 бали «Target» 
виконання точно в строк (згідно з планом) із досягненням цільових 

KPI інших показників 

5 балів «Above» 
виконання раніше строку із досягненням або покращенням інших 

показників 

Джерело: [380] і власні доповнення. 

Крім того, за результатами оцінювання результативності управління 

інноваційними проєктами аграрних підприємств за вказаними критеріями як на 

рівні управлінської діяльності конкретного персоналу проєкту, проєктних 

менеджерів, так і на рівні команди проєкту в цілому, можна й варто корегувати 

системи матеріального та/або нематеріального стимулювання. На думку 
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Ю. А. Поскрипка, усі види матеріальних стимулів додатково до заробітної 

плати застосовують тільки й виключно при оцінці 5 балів «Above», оскільки за 

виконання 100 % плану (оцінка 4 бали «Target») персонал одержує 100 % 

заробітної плати [380]. На нашу думку, варто стимулювати 100 % і навіть 90–

99 % виконання плану із застосування диференційованої шкали, що 

слугуватиме підґрунтям для успішної реалізації інноваційних проєктів.  

 

Висновки до другого розділу 

1. Обґрунтовано методологію економічного дослідження управління 

інноваційними проєктами аграрних підприємств, яку тлумачимо як учення про 

організацію дослідницької діяльності з певними характеристиками, логічною та 

часовою структурою, кожна із яких включає систему складників. Дістало 

дальшого розвитку обґрунтування комплексу принципів цієї методології, 

зокрема, крім загальнонаукових принципів (детермінізму, відповідності, 

доповнюваності, системності, об’єктивності, доказовості, єдності теорії та 

практики), їх також доповнено принципами міждисциплінарності й 

трансдисциплінарності.  

2. На основі виконаного дослідження введено в науковий обіг поняття 

«економічне управління інноваційними проєктами аграрних підприємств», під 

яким запропоновано розуміти, по-перше, інтегрувальний і координувальний 

вид управлінської діяльності, спрямований на вирішення економічних завдань 

щодо розроблення й ефективної реалізації інноваційного проєкту із 

використанням економічного інструментарію (з позицій діяльнісного підходу); 

по-друге, складний, багатоаспектний, динамічний, обмежений у часі процес, що 

включає економічно обґрунтовані управлінські рішення щодо оптимізації 

співвідношення «інвестиції (і/або витрати) – результати» (з позицій процесного 

підходу); по-третє, систему, що забезпечує економічний аналіз, економічне 

прогнозування, планування, мотивацію, організацію та контроль проєктної 

діяльності й підпорядкування цих функцій загальній меті економічного 

управління діяльністю підприємств (з позицій функціонального підходу) для 
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досягнення запланованих у проєкті ефектів із урахуванням часових і ресурсних 

обмежень і задоволення інтересів учасників цього проєкту в умовах 

підвищеного ризику. Обґрунтовано методологію економічного управління 

інноваційними проєктами і його місце в управлінській системі підприємства. 

3. Запропоновано концептуальний підхід до методології оцінювання 

цифрової трансформації та готовності країн до агробізнесу 4.0 відповідно до 

стану розвитку інноваційного, цифрового, мережевого, продовольчого та 

агротехнологічного компонентів на основі інтегрального поєднання показників. 

Визначено сутність і структуру готовності аграрних підприємств до 

впровадження інноваційних проєктів й управління, спираючись на які, 

розроблено методологічні засади оцінювання цієї готовності, 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 цієї готовності, алгоритм їх розрахунку, 

інформаційну базу та шкалу для вирізнення й інтерпретації рівнів готовності 

підприємств до впровадження інноваційних проєктів та управління ними. 

4. Результати бібліометричного й теоретичного аналізу продемонстрували 

недостатній рівень опрацювання проблеми ефективності управління проєктами, 

тому нами запропоновано й схарактеризовано цілісну методологію оцінювання 

ефективності управління інноваційними проєктами аграрних підприємств, що 

ґрунтується на авторській структурно-логічній моделі указаної ефективності. 

Запропонований комплексний підхід до оцінювання цієї ефективності включає 

три підсистеми (ефективність проєктів; конкурентоспроможність проєктів і 

результативність управління), кожна із яких охоплює набір взаємопов’язаних 

критеріїв і показників, які визначають за допомогою кількісних і якісних 

(експертних) методів, що дає змогу виконати всебічну оцінку.  

 

Основні результати дослідження за цим розділом опубліковано в працях 

автора [142; 196; 222; 223; 257; 258].  
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РОЗДІЛ 3. СТАН І ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ УПРАВЛІННЯ 

ІННОВАЦІЙНИМИ ПРОЄКТАМИ В АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 

 

3.1. Інноваційна активність аграрних підприємств і суб’єктів наукової 

діяльності та їх фінансове забезпечення: європейський і національний зріз 

 

Аналітичне дослідження інноваційної активності аграрних підприємств і 

суб’єктів наукової діяльності та їх фінансового забезпечення у європейському 

та національному вимірі виконано поетапно: спочатку проаналізовано місце 

України у світі за глобальним індексом інновацій та індексом розвитку 

інформаційно-комунікаційних технологій; далі викладено результати пілотного 

розрахунку авторського глобального індексу цифрової трансформації та 

готовності до агробізнесу 4.0 України й країн ЄС, логічним продовженням чого 

був компаративний аналіз основних показників інноваційної активності 

аграрних підприємств України та ЄС у рослинництві (на прикладі виробництва 

зерна пшениці озимої) та тваринництві (на прикладі виробництва молока); 

завершальний крок передбачав аналіз фінансового забезпечення наукової сфери 

та основних результатів інноваційної діяльності, стану науково-

консультаційного й інформаційного супроводу трансферу технологій.  

Результати дослідження свідчать, що за глобальним індексом інновацій 

Україна протягом останніх років входить до числа ТОП-50 країн світу, однак 

проти 2011 р. (коли вона посідала 30-е місце) наразі позиції значно скромніші 

(рис. 3.1). Аналіз динаміки субіндексів (табл. 3.1) вказує на різноспрямовані 

тенденції: якщо за показниками інституцій, інфраструктури, ринкового 

середовища, знань і технологій зафіксовано підвищення (хоч і за певних 

коливань), то за людським капіталом і науковими дослідженнями, бізнес 

середовищем і творчістю ідентифіковано негативні тренди. Загалом абсолютна 

величина глобального індексу інновацій за останні 10 років змінилася не 

істотно, що вказує на недостатні темпи інноваційного розвитку, в той час, як 

інші країни, які потрапили до ТОП-30, розвиваються в цьому напрямі більш 
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інтенсивно, досягаючи кращих результатів і витісняючи слабших гравців. 

 

Рис. 3.1. Місце України в рейтингу країн за глобальним індексом інновацій 

(Global Innovation Index) 

Джерело: побудувала авторка за даними [381; 382; 383; 384; 385; 386; 387; 388; 389; 

390]. 

Таблиця 3.1 

Значення глобального індексу інновацій України та його субіндексів,  

2011–2020 рр. 

Показники 
Роки 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Глобальний індекс 

інновацій 
35,0 36,1 35,8 36,3 36,5 35,7 37,6 38,5 37,4 36,3 

Субіндекси: 

Інституції 
51,0 40,0 51,4 52,9 52,2 48,7 47,9 49,1 53,9 55,6 

Людський капітал і 

наукові дослідження 
44,3 42,2 37,9 36,6 40,4 40,8 39,6 37,9 35,6 40,5 

Інфраструктура 21,5 27,1 26,0 27,1 26,3 32,3 39,3 38,1 36,0 33,1 

Ринкове середовище 39,6 38,7 44,0 45,1 43,9 42,1 43,2 42,7 43,3 42,1 

Бізнес середовище 41,5 42,3 30,2 29,1 32,4 30,6 35,3 34,5 34,8 29,5 

Знання і технології 29,9 39,2 32,0 38,2 36,4 34,1 32,8 36,7 34,6 35,1 

Творчість 31,0 29,2 35,3 30,6 31,3 31,0 35,6 36,5 33,5 29,9 

Джерело: сформувала авторка за даними [381; 382; 383; 384; 385; 386; 387; 388; 389; 

390]. 

Позиції України в рейтингу країн за індексом розвитку інформаційно-

комунікаційних технологій (рис. 3.2) скромніші, ніж за індексом інновацій, 
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оскільки в цьому випадку вона в останні роки входила до ТОП-80 і в динаміці 

рейтингове місце переважно погіршувалося, попри те, що абсолютна величина 

індексу характеризувалася висхідним трендом. Оскільки з 2018 р. цей індекс не 

визначають, то судити про сучасний стан можна лише на основі наявних даних, 

які вказують на те, що в Україні, знову-таки, темпи розвитку інформаційно-

комунікаційних технологій повільніші за інші держави, в результаті чого й так 

далеко не лідерські позиції у світовому рейтингу погіршуються. З огляду на 

розглянутий раніше мегатренд щодо цифровізації, Україні слід активізувати 

зусилля в цьому напрямі, щоб не залишитися в аутсайдерах.  

 

Рис. 3.2. Місце України в рейтингу країн за індексом розвитку 

інформаційно-комунікаційних технологій (ICT Development Index) 

Джерело: побудувала авторка за даними [391; 392; 393; 394; 395; 396]. 

Апробація запропонованого в попередньому розділі методичного підходу 

дала змогу визначити глобальний індекс цифрової трансформації та готовності до 

агробізнесу 4.0 України й країн ЄС (табл. 3.2). Установлено, що абсолютним 

лідером була Швеція (81,3 бала зі 100 можливих), до числа ТОП-5 також 

належали Нідерланди (79,9 бала), Фінляндія (79,2 бала), Данія (78,9 бала) та 

Великобританія (76,7 бала). На жаль, 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. Аналізуючи субіндекси, 
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виявлено, що найгірші позиції Україна мала за індексом продовольчої безпеки, 

індексом мережевої готовності й індексом цифрової конкурентоспроможності, а 

відносно найкращі позиції характерні для індексу врожайності зернових 

(58,3 бала), що забезпечило їй 19-те місце серед 29 аналізованих країн.  

Таблиця 3.2 

Розрахунок глобального індексу цифрової трансформації та готовності до 

агробізнесу 4.0 України й країн ЄС, 2019 р. 

Показники 

Часткові показники (субіндекси) Глобальний 

індекс 

цифрової 

трансформації 

та готовності 

до агробіз-

несу 4.0 

Глобальний 

індекс 

інновацій 

Індекс 

світової 

цифрової 

конкуренто-

спромож-

ності 

Індекс 

мережевої 

готовності 

Глобаль-

ний індекс 

продоволь-

чої безпеки 

Індекс 

урожай-

ності 

зернових 

бал місце бал місце бал місце бал місце бал місце бал місце 

Україна 37,4 47 55,3 60 48,9 67 57,1 76 58,3 19 49,7 29 

Австрія 50,9 21 84,5 20 74,4 15 81,7 10 74,0 9 72,9 8 

Бельгія 50,2 23 82,4 25 72,6 20 80,7 15 98,0 2 71,5 11 

Болгарія 40,4 40 63,7 45 54,8 49 66,2 51 65,6 13 56,3 27 

Великобританія 61,3 5 88,7 15 77,7 10 79,1 17 81,6 6 76,7 5 

Греція 38,9 41 59,6 53 57,1 43 73,4 31 45,7 22 57,3 24 

Данія 58,4 7 95,2 4 81,1 6 81,0 14 59,5 17 78,9 4 

Естонія 50,0 24 78,6 29 69,3 23 в/д в/д 31,5 28 66,0 13 

Іспанія 47,9 29 78,7 28 68,0 25 75,5 25 48,9 21 67,5 12 

Італія 46,3 30 67,9 41 63,2 34 75,8 23 63,2 15 63,3 16 

Ірландія 56,1 12 85,9 19 73,3 19 84,0 2 85,2 3 74,8 7 

Кіпр 48,3 28 59,5 54 61,8 36 в/д в/д 23,4 29 56,5 25 

Латвія 43,2 34 72,4 36 59,3 39 в/д в/д 36,4 26 58,3 22 

Литва 41,5 38 77,6 30 64,1 31 в/д в/д 38,2 25 61,1 19 

Люксембург 53,5 18 84,4 21 77,5 11 в/д в/д 70,4 12 71,8 10 

Мальта 49,0 27 в/д в/д 66,9 26 в/д в/д 59,1 18 58,0 23 

Нідерланди 61,4 4 94,3 6 81,8 3 82,0 9 100,0 1 79,9 2 

Німеччина 58,2 9 86,2 17 78,2 9 81,5 11 74,8 8 76,0 6 

Польща 41,3 39 73,7 33 61,5 37 75,6 24 41,2 24 63,0 17 

Португалія 44,7 32 73,0 34 65,6 28 77,8 20 57,2 20 65,3 14 

Румунія 36,8 50 62,7 46 55,5 47 70,2 38 72,1 11 56,3 26 

Словаччина 42,1 37 62,6 47 62,0 35 68,3 47 65,3 14 58,8 21 

Словенія 45,3 31 75,2 32 66,9 27 в/д в/д 72,7 10 62,5 18 

Угорщина 44,5 33 65,5 43 60,0 38 72,7 34 75,2 7 60,7 20 

Фінляндія 59,8 6 93,7 7 80,3 7 82,9 5 36,2 27 79,2 3 

Франція 54,3 16 82,5 24 73,4 18 80,4 16 82,7 5 72,7 9 

Хорватія 37,8 44 60,0 51 56,8 44 в/д в/д 83,9 4 51,5 28 

Чехія 49,4 26 71,8 37 65,1 30 73,1 32 62,5 16 64,9 15 

Швеція 63,7 2 96,1 3 82,7 1 82,7 7 42,4 23 81,3 1 

Примітка. В/д – відсутні дані. 

Джерело: сформувала й розрахувала авторка на основі даних [389; 397; 398; 399]. 
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Для групування й картування країн за глобальним індексом цифрової 

трансформації та готовності країн до агробізнесу 4.0 з урахуванням фактичної 

величини стандартного відхилення (9,07) визначено кількісні межі п’яти рівнів: 

- дуже низький – до 58,8 бала (49,7 + 9,07); 

- низький – 58,9–68,0 балів (58,9 + 9,07); 

- середній – 68,1–77,2 бала (68,1 + 9,07); 

- високий – 77,3–86,4 бала (77,3 + 9,07); 

- дуже високий – понад 86,4 бала. 

Отже, на основі розробленої шкали побудовано картограму (рис. 3.3), яка 

наочно демонструє національні відмінності й подібності європейських країн за 

індексом цифрової трансформації та готовності до агробізнесу 4.0.  

 

Рис. 3.3. Глобальний індекс цифрової трансформації та готовності до 

агробізнесу 4.0 України й країн ЄС, 2019 р. 

Джерело: розробила авторка. 

Як свідчать результати, більшість географічних сусідів України потрапили 
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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. У 

цьому зв’язку результати кореляційного аналізу (табл. 3.3) дозволили 

ідентифікувати наявність переважно дуже тісних прямих статистично значущих 

зав’язків між субіндексами й глобальним індексом цифрової трансформації та 

готовності до агробізнесу 4.0. 

Таблиця 3.3 

Матриця коефіцієнтів парної кореляції між індексами цифрової 

трансформації та готовності до агробізнесу 4.0 України й країн ЄС, 2019 р.  

Показники GII WDCI NRI GFSI IY GIDTRA 

Глобальний індекс інновацій 

(GII) 
1,000 0,899 0,949 0,807 0,187 0,932 

Індекс світової цифрової 

конкурентоспроможності 

(WDCI) 

0,899 1,000 0,957 0,873 0,180 0,966 

Індекс мережевої готовності 

(NRI) 
0,949 0,957 1,000 0,892 0,218 0,963 

Глобальний індекс 

продовольчої безпеки (GFSI) 
0,807 0,873 0,892 1,000 0,202 0,911 

Індекс урожайності зернових 

(GYI) 
0,187 0,180 0,218 0,202 1,000 0,245 

Глобальний індекс цифрової 

трансформації та готовності 

до агробізнесу 4.0 (GIDTRA) 

0,932 0,966 0,963 0,911 0,245 1,000 

Примітка. Курсивом виділено статистично значущі показники за рівня надійності 95 %. 

Джерело: авторські розрахунки. 

Лише в одному випадку кореляційний зв’язок між глобальним індексом та 

індексом урожайності був слабким і статистично ненадійним при заданому 

рівні значущості. Цікаво, що й з іншими коефіцієнтами, зокрема й із індексом 
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продовольчої безпеки, індекс урожайності слабо корелював. Очевидно, це 

пов’язано, зокрема з тим, що в аналізованих відомих індексах не враховано 

аграрний компонент, як і характеристики інноваційної діяльності саме в 

аграрному секторі. Запропонований та апробований нами Глобальний індекс 

цифрової трансформації та готовності до агробізнесу 4.0 ураховує як загальний 

рівень цифрової трансформації, так і рівень інноваційності аграрного сектора. 

На сучасному етапі розвитку національної економіки питома вага 

інноваційно активних підприємств становить близько 18,4 %, із них найбільша 

кількість здійснювали технологічні інновації [400]. Через відсутність 

державного статистичного спостереження вважаємо, що умовно про динаміку й 

частку інноваційно активних аграрних підприємств у рослинництві України 

можна судити на підставі аналізу даних про кількість і питому вагу суб’єктів 

господарювання, які одержували врожайність пшениці озимої на рівні не 

менше 6 т/га (табл. 3.4). На теперішньому етапі розвитку продуктивних сил і 

виробничих відносин в аграрному секторі України саме такий рівень 

урожайності можна вважати критерієм інноваційності. Більше того, цей 

показник є середнім за 2010–2018 рр. для країн ЄС. 

Результати дослідження свідчать про 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 

врожайності й середніх витрат в Україні та ЄС свідчить про наявність істотних 

резервів підвищення інноваційності, що потребує вкладання коштів в інновації. 
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Таблиця 3.4 

Основні показники інноваційної активності аграрних підприємств  

у рослинництві в Україні (на прикладі виробництва зерна пшениці озимої) 

Показники 
Роки 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Кількість підприємств, 

які вирощували 

пшеницю озиму, од. 

7493 7603 7087 7334 6668 6852 5367 5723 5433 5137 4840 

з них: з урожайністю 

понад 6,0 т/га 
49 126 160 291 647 636 673 852 972 1093 1214 

питома вага, % 0,7 1,7 2,3 4,0 9,7 9,3 12,5 14,9 17,9 21,3 25,1 

у т. ч.: понад 7,0 т/га 15 36 33 71 228 276 252 329 379 428 478 

  понад 8,0 т/га 5 9 10 15 73 95 89 112 129 147 164 

  понад 10,0 т/га - - 2 1 2 11 6 10 12 13 15 

Середня врожайність 

пшениці озимої, т/га 
2,73 3,42 2,88 3,57 4,19 4,00 4,38 4,27 3,85 4,57 4,74 

у т. ч: в інноваційних 

підприємствах, т/га 
6,79 6,66 6,84 6,70 6,90 7,11 6,98 7,07 7,13 7,18 7,24 

    у % до середньої 248,7 194,7 237,5 187,7 164,7 177,8 159,4 165,6 185,1 157,1 152,5 

Виробничі витрати, 

євро/га 
238 296 379 390 337 303 359 341 381 421 461 

у т. ч: в інноваційних 

підприємствах, євро/га 
483 486 681 625 490 486 518 456 515 573 632 

    у % до середніх 203,1 164,2 179,7 160,3 145,5 160,3 144,3 133,9 135,2 136,3 137,2 

Частка амортизації в 

структурі витрат, % 
6,1 5,6 5,7 6,0 6,1 5,1 5,5 5,4 5,3 5,2 5,1 

у т. ч: в інноваційних 

підприємствах, % 
6,2 5,3 5,4 5,2 5,9 4,1 5,3 4,7 4,6 4,4 4,2 

Середня врожайність 

пшениці в ЄС, т/га 
5,5 5,6 5,4 5,8 6,2 6,6 5,9 6,8 6,3 6,7 6,9 

Виробничі витрати в ЄС, 

євро/га 
913 962 1066 1075 1087 1105 1004 1027 1091 1104 1118 

Частка амортизації в 

структурі витрат у ЄС, % 
15,8 15,8 14,9 15,8 15,6 16,0 16,3 16,0 16,1 16,2 16,3 

Примітка. Дані за 2017–2020 рр. – авторська оцінка на основі лінійного тренду.  

Джерело: авторські розрахунки на основі даних Держслужби статистики України, 

Євростату та НБУ України. 

Через істотно нижчі витрати на гектар і відповідно врожайність в Україні 

прибутковість також на порядок нижча за показники ЄС (рис. 3.4), однак у 

динаміці зафіксовано позитивну тенденцію. Водночас інноваційні підприємства 

досягали в кілька разів вищої прибутковості проти середніх даних і в окремі 

роки наближалися до середнього рівня в ЄС. Так, у 2020 р. середній прибуток у 

ЄС дорівнював 363 євро/га, в інноваційних підприємствах на 31,4 % менше, у 
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середньому в Україні на 54,0 % менше за показник ЄС. У разі збереження 

наявних тенденцій щодо випереджальних темпів підвищення прибутковості 

виробництва зерна пшениці озимої можна очікувати наближення середніх 

показників інноваційних підприємств України до рівня ЄС у найближчій 

перспективі, водночас у цілому по всіх підприємствах досягти цього складніше, 

тому слід інтенсифікувати інноваційну діяльність.  

 

Рис. 3.4. Динаміка прибутку в інноваційно активних аграрних 

підприємствах у порівнянні із середніми даними в Україні та ЄС, євро/га 

Примітка. 1. Дані за 2017–2020 рр. – авторська оцінка на основі лінійного тренду.  

2. У середньому в ЄС вказано валовий маржинальний прибуток. 

Джерело: побудувала авторка на основі власних розрахунків за даними Держслужби 

статистики України, Євростату та НБУ України. 

Абсолютно очікувано, що за рівнем дохідності на гектар інноваційні 

аграрні підприємства на кілька порядків перевершують середні показники в 

Україні, більше того, в останні роки наближаються до показників ЄС (рис. 3.5), 

при цьому в динаміці ідентифіковано позитивні тенденції. Так, у 2020 р. 

середній дохід у ЄС дорівнює 1063 євро/га, в інноваційних підприємствах на 

8,9 % менше, у середньому в Україні на 76,6 % менше за показник ЄС. За 2010–

2020 рр. дохід на гектар пшениці озимої в ЄС збільшився на 11,7 %, в Україні – 

на 25,8 %, у тому числі в інноваційних аграрних підприємствах – на 57,1 %, що 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

У середньому 22 46 50 8 94 111 115 110 119 150 167

В інноваційних 

підприємствах
198 171 281 109 186 234 179 182 188 229 249

У середньому в ЄС 357 402 489 343 276 292 217 305 361 345 363
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підтверджує ефективність упровадження інноваційно-випереджальної моделі 

розвитку. Попри це, для більшості аграрних підприємств притаманний низький 

рівень інноваційної активності та, як результат, – ефективності діяльності.  

 

Рис. 3.5. Динаміка доходу в інноваційно активних аграрних підприємствах 

у порівнянні із середніми даними в Україні та ЄС, євро/га 

Примітка. Дані за 2017–2020 рр. – авторська оцінка на основі лінійного тренду.  

Джерело: побудувала авторка на основі власних розрахунків за даними Держслужби 

статистики України, Євростату та НБУ України. 

Головним напрямом інноваційного розвитку є системне підвищення 

реалізації генетичного потенціалу продуктивності (РГПП), що демонструє, 

наскільки сорт за рахунок зони та відповідних механізмів (технологічних, 

організаційних, ресурсних й інших) реалізує свій генетичний потенціал. Нині 

світовий рекорд урожайності пшениці озимої в Новій Зеландії становить 

16,8 т/га (за середньої врожайності на зрошенні – 12,0 т/га), національний 

рекорд – 13,0 т/га, а потенційна врожайність кращих вітчизняних сортів сягає 

15–16 т/га (тобто за середньої врожайності в Україні 4 т/га – РГПП становить 

близько 25 %). В Україні за останні роки потенційна врожайність пшениці 

озимої зросла від 6,5 до 11,5 т/га (і вище), проте реалізація врожайності в 

аграрних підприємствах залишається на рівні 3,2–3,7 т/га. Водночас різниця 

між урожайністю на сортодільницях та в системі демонстраційно-

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

У середньому 198 171 281 109 186 234 179 182 188 229 249

В інноваційних 

підприємствах
616 633 1033 699 720 774 715 701 727 887 968

У середньому в ЄС 952 1036 1206 1061 1008 1030 878 981 1066 1042 1063
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технологічних полігонів (де середній рівень РГПП становить 79,6 %) і 

реальною в товарному виробництві є практично системною. На основі 

узагальнення експериментальних даних виявлено, що рівень РГПП достатньо 

обґрунтовано може в середньостроковій перспективі становити 70 %, для цього 

необхідним є перехід до рівня розробки й трансферу цілісних інноваційних 

технологій (із повним дотриманням їх на практиці), з одного боку, та сортів на 

рівні стандартизованих сировинних ресурсів з відпрацьованою зональною 

спеціалізацією з урахуванням кліматичних змін [401; 402].  

Розгляд культур як специфічних об’єктів трансферу, а областей як зон 

трансферу дав змогу вченим Інституту рослинництва імені В. Я. Юр’єва НААН 

на прикладі кукурудзи виділити регіони (АРК, Волинська, Івано-Франківська, 

Рівненська, Сумська, Тернопільська та Херсонська області), в яких у 

найближчій перспективі можна очікувати зростання врожайності. Це свідчить 

про необхідність переходу на нові технології, організаційні схеми й 

відповідного методологічного супроводу зональної спеціалізації та корегування 

галузевих регіональних програм [403]. Подібні дослідження проведено на 

прикладі соняшника [404], озимого ріпака [405], сої [406], у результаті чого 

встановлено, що технології, які не мають адаптованої методології та не 

гарантують одержання задекларованого кінцевого результату достатньо важко 

вписуються в процес їх комерційної реалізації [406]. 

Підвищеними очікуваннями щодо потенціалу й перспектив упровадження 

(трансферу) інноваційних технологій (елементів технологій) виробництва зерна 

пшениці озимої характеризуються аграрні підприємства з посівними площами 

понад 500 га. При цьому трансфер цілісних технологій найбільш очікуваним є в 

сегментах підприємств із площами понад 2 тис. га, а технологій, інтегрованих в 

інші галузі, з площами понад 3 тис. га. Зрозуміло, що потужні товаровиробники 

зі значними земельними й фінансовими ресурсами характеризуються більш 

системним і поглибленим трансфером технологій. При цьому достатньо чітко 

окреслюється кореляція відносно величини врожайності й рівня трансферу 

інноваційних технологій [407].  
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Результати дослідження інноваційної активності аграрних підприємств у 

тваринництві в Україні (на прикладі виробництва молока, де в ролі критерію 

інноваційності обрано продуктивність корів на рівні не менше 7,0 т/гол.) дали 

змогу встановити подібні до попередніх тенденції (табл. 3.5) 

Таблиця 3.5 

Основні показники інноваційної активності аграрних підприємств  

у тваринництві в Україні (на прикладі виробництва молока) 

Показники 
Роки 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Кількість підприємств, 

які виробляли молоко, од. 
2403 2225 2085 1947 1738 1628 1186 1427 1378 1335 1297 

з них: з продуктивністю 

понад 7,0 т/гол. 
81 72 127 150 169 193 180 222 243 263 284 

питома вага, % 3,4 3,2 6,1 7,7 9,7 11,9 15,2 15,5 17,6 19,7 21,9 

у т. ч.: понад 8,0 т/гол. 29 32 56 72 71 87 91 107 118 129 140 

Середня продуктивність 

корів, кг/гол. 
3975 4109 4676 4827 5027 5352 5643 6025 6190 6514 6798 

у т. ч: в інноваційних 

підприємствах, кг/гол. 
7934 8213 8213 8177 8188 8249 8274 8307 8342 8377 8412 

    у % до середньої 199,6 199,9 175,6 169,4 162,9 154,1 146,6 137,9 134,8 128,6 123,7 

Виробничі витрати, 

євро/гол. 
755 863 1084 1244 946 780 900 838 865 1053 1145 

у т. ч: в інноваційних 

підприємствах, євро/гол. 
1535 1723 1917 1999 1464 1200 1254 1166 1178 1408 1509 

    у % до середніх 203,5 199,6 176,9 160,7 154,7 154,0 139,4 139,2 136,2 133,8 131,7 

Частка амортизації в 

структурі витрат, % 
4,2 3,9 4,0 3,6 4,1 4,1 4,8 4,4 4,5 4,6 4,7 

у т. ч: в інноваційних 

підприємствах, % 
9,3 8,3 6,0 3,0 7,6 5,3 6,6 5,4 5,2 5,0 4,8 

Середня продуктивність 

корів у ЄС, кг/гол. 
6181 6429 6452 6559 6790 6911 6946 7090 7279 7380 7509 

Виробничі витрати в ЄС, 

євро/гол.  
1943 2130 2195 2339 2389 2231 2184 2172 2306 2331 2355 

Частка амортизації в 

структурі витрат у ЄС, % 
16,7 15,5 15,2 15,2 13,9 14,2 14,5 15,0 14,1 14,0 13,9 

Примітка. Дані за 2017–2020 рр. – авторська оцінка на основі тренду.  

Джерело: авторські розрахунки на основі даних Держслужби статистики України, 

ФАО, Євростату та НБУ України. 

Установлено, що, не зважаючи на дуже негативний тренд до істотного 

(майже двократного) скорочення кількості аграрних підприємств, що 

займаються молочним скотарством, кількість і питома вага інноваційних 

суб’єктів господарювання закономірно збільшується (у 3,5 раза та на 18,5 в. п. 
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за 2010–2020 рр.). Слід наголосити на тому, що у 2010 р. навіть аграрні 

підприємства з продуктивністю корів понад 6,0 т/гол. (яких в Україні було 

лише 174 од.) можна кваліфікувати як інноваційні; уже у 2016 р. кількість таких 

підприємств зросла майже вдвічі (до 331 од.), а у 2020 р., за нашою оцінкою, 

вже майже стільки ж підприємств досягли продуктивності корів понад 7,0 т/гол. 

При цьому зафіксовано чітку тенденцію до збільшення кількості підприємств (з 

29 од. у 2010 р. до 140 од. у 2020 р.), які подолали восьмитисячний рубіж 

продуктивності корів, шо перевищує середні показники країн ЄС. Отже, 

близько 20 % аграрних підприємств, що виробляли молоко, можна визнати 

інноваційними, виробничі витрати в них становили близько 1500 євро/гол., що 

орієнтовно на третину більше за середні в Україні показники, але водночас на 

третину менше за аналогічний показник у ЄС, де в середньому витрачали понад 

2300 євро/гол., що забезпечувало продуктивність на рівні понад 7,3 т/гол. Вища 

інноваційність була передумовою більшої прибутковості (рис. 3.6). 

 

Рис. 3.6. Динаміка прибутку в інноваційно активних аграрних 

підприємствах у порівнянні із середніми даними в Україні та ЄС, євро/гол. 

Примітка. 1. Дані за 2017–2020 рр. – авторська оцінка на основі лінійного тренду.  

2. У середньому в ЄС вказано валовий маржинальний прибуток. 

Джерело: побудувала авторка на основі власних розрахунків за даними Держслужби 

статистики України, ФАО, Євростату та НБУ України. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

У середньому 138 164 26 174 108 103 166 128 133 163 179

В інноваційних 

підприємствах
342 544 234 483 360 192 331 260 262 313 335

У середньому в ЄС 803 924 757 910 921 676 583 969 817 836 859
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Зазначимо, що, як і в попередньому випадку, частка амортизації в 

структурі витрат на виробництво молока як один із індикаторів інноваційності 

в Україні на порядок нижча (навіть в інноваційних підприємствах), ніж у ЄС. 

Аналізуючи динаміку прибутку на одну корову, не можна не відзначити 

синхронності змін у ЄС та Україні, що вказує на істотну залежність від світової 

кон’юнктури ринку й додатково доводить, що саме завдяки впровадженню 

інноваційних проєктів можна успішно конкурувати. Якщо в середньому в 

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

підприємствах удвічі більше, а в ЄС у 2,7 раза більше. Подібна диференціація 

характерна й для дохідності молочного скотарства (рис. 3.7.). 

 

Рис. 3.7. Динаміка доходу в інноваційно активних аграрних підприємствах 

порівняно із середніми даними в Україні та ЄС, євро/гол. 

Примітка. Дані за 2017–2020 рр. – авторська оцінка на основі лінійного тренду.  

Джерело: побудувала авторка на основі власних розрахунків за даними Держслужби 

статистики України, ФАО, Євростату та НБУ України. 

Примітно, що протягом 2010–2013 рр. інноваційні вітчизняні виробники 

молока за рівнем дохідності не тільки вирівнялися, а навіть перевершили рівень 

ЄС, що переконливо підтверджує доцільність, ефективність і реалістичність 

інноваційно-випереджувального розвитку скотарства й тваринництва в цілому. 

В останні роки дохідність інноваційних підприємств на 40–50 % перевищувала 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

У середньому 909 1053 1118 1450 1089 916 1089 993 1028 1252 1364

В інноваційних 

підприємствах
2089 2404 2221 2621 1874 1498 1630 1473 1484 1769 1890

У середньому в ЄС 2145 2434 2331 2585 2673 2301 2169 2526 2467 2483 2499
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середні в Україні показники, проте була орієнтовно на третину меншою за 

рівень ЄС, де в середньому одержували близько 2550 євро/гол. Отже, рівень 

передових інноваційних аграрних підприємств свідчить про реальну 

можливість і доцільність активізації інноваційної діяльності в аграрній галузі.  

Можливості розроблення й упровадження інноваційних проєктів істотно 

залежать від якості проведення наукових досліджень і їх результатів. Саме 

завершені наукові продукти є основою для розвитку інновацій і впровадження 

їх у виробництво. Своєю чергою, якість наукових продуктів як компонента 

інноваційних проєктів істотно залежить від фінансування науки (рис. 3.8).  

 

Рис. 3.8. Динаміка частки витрат на виконання НДР у ВВП  

в Україні та ЄС, % 

Примітка. Дані за 2019–2020 рр. – авторська оцінка на основі лінійного тренда.  

Джерело: побудувала авторка за даними Держслужби статистики України [408, с. 69]. 

Частка витрат на виконання НДР у ВВП у ЄС-28 протягом останніх років 

коливається в діапазоні 1,92–2,12 %, що на порядок більше, ніж в Україні – 

0,45–0,75 %. При цьому в ЄС зафіксовано позитивну динаміку до зростання 

частки витрат на виконання НДР у ВВП, а в Україні – зворотна тенденція. У 

2017 р. до числа лідерів за часткою витрат на виконання НДР у ВВП серед 

країн ЄС належали, зокрема, такі: Швеція – 3,25 %, Австрія – 3,09 %, 
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Німеччина – 2,94 %, Данія – 2,87 %, Фінляндія – 2,75 %, Бельгія – 2,49 %, 

Франція – 2,25 % [409]. Для України стратегічним орієнтиром у 

короткостроковій перспективі має бути досягнення рівня країн Східної Європи 

(напр., у 2018 р.: Словенія – 1,95 %, Чеська Республіка – 1,93 %, Угорщина – 

1,53 %, Естонія – 1,40 %, Польща – 1,21 %), у довгостроковій перспективі – 

варто прагнути досягнути рівня Німеччини (3,13 %). 

Порівняльний аналіз структури фінансування витрат на виконання НДР в 

Україні та ЄС-28 (на основі даних Держстату та Євростату [408, с. 70]) 

засвідчив наявність певних структурних відмінностей, хоча спільною є 

тенденція до скочення частки державного фінансування в динаміці. В Україні у 

2017 р. у структурі фінансування витрат частка підприємницького сектора 

становила 30,1 %, державного сектора – 44,2 %, сектора вищої освіти – 0,2 %, 

приватного неприбуткового сектора – 0,0 %, коштів іноземних джерел – 24,4 %, 

інші джерела – 1,1 %, а в ЄС28 ці показники відповідно дорівнювали 58,2 %, 

29,3, 1,1, 1,7, 9,7 0,0 %. Отже, у ЄС-28 домінують кошти підприємницького 

сектора, а в Україні – кошти державного сектора. Про обсяг, динаміку та 

структуру фінансування науки в Україні свідчать дані рис. 3.9. 

 

Рис. 3.9. Динаміка бюджетного фінансування наукової сфери України,  

млн грн 

Джерело: побудувала авторка на основі даних МОН [410; 411; 412; 413; 414; 415]. 

Протягом аналізованого періоду середньорічний обсяг приросту суми 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Спеціальний фонд 900 1168 1374 1329 1193 1364 1390 2427 2389 2557

Загальний фонд 3740 3959 4752 4634 4085 3926 3898 5083 6551 6756
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фінансування науки в Україні за загальним фондом становив 270,1 млн грн, за 

спеціальним фондом – 176,2 млн грн (відповідно у цілому – 446,3 млн грн), 

однак у разі перерахунку в євро динаміка істотно погіршується, тобто вказане 

зростання не завжди компенсує інфляцію. У структурі розпорядників (табл. 3.6) 

бюджетних коштів на науку домінує НАН, на частку якої припадає понад 50 %. 

Таблиця 3.6 

Обсяг і структура фінансування наукової сфери за розпорядниками 

бюджетних коштів у контексті інноваційного розвитку  

аграрного сектора України 

Розпо-

рядник 

Обсяг видатків 

бюджету на  

наукову сферу  

у тому числі 

за рахунок загального 

фонду 

за рахунок спеціального 

фонду 

усього, 

млн грн 

питома вага 

у загаль-

ному обсязі 

видатків, % 

млн грн 

питома вага у 

загальному обсязі, % 

млн грн 

питома вага у 

загальному обсязі, % 

за 

загальним 

фондом 

на розпо-

рядника 

за 

спеціаль-

ним 

фондом 

на розпо-

рядника 

2019 р. 

МОН 1591,8 17,1 1242,5 18,4 78,1 349,3 13,7 21,9 

НАН 4786,4 51,4 3771,3 55,8 78,8 1015,1 39,7 21,2 

НААН 1120,7 12,0 312,5 4,6 27,9 808,1 31,6 72,1 

2018 р. 

МОН 1613,5 18,1 1242,3 19,0 77,0 371,1 15,5 23,0 

НАН 4367,4 48,8 3512,4 53,6 80,4 855,0 35,8 19,6 

НААН 1180,2 13,2 421,8 6,4 35,7 758,4 31,7 64,3 

2017 р. 

МОН 1522,0 20,3 1033,5 20,3 67,9 488,4 20,1 32,1 

НАН 3428,5 45,6 2639,9 51,9 77,0 788,5 32,5 23,0 

НААН 1163,7 15,5 377,1 7,4 32,4 786,7 32,4 67,6 

2016 р. 

МОН 1052,6 19,9 773,1 19,8 73,4 279,51 20,1 26,6 

НАН 2649,1 50,1 2010,7 51,6 75,9 638,35 45,9 24,1 

НААН 452,3 8,6 284,8 7,3 63,0 167,42 12,0 37,0 

2015 р. 

МОН 745,6 14,1 510,5 13,0 68,5 235,1 17,2 31,5 

НАН 2851,8 53,9 2292,2 58,4 80,4 559,6 41,0 19,6 

НААН 674,6 12,7 366,5 9,3 54,3 308,1 22,6 45,7 

2014 р. 

МОН 631,8 12,0 421,7 8,0 66,7 210,1 4,0 33,3 

НАН 2954,5 56,0 2435,4 46,1 82,4 519,1 9,8 17,6 

НААН 622,8 11,8 426,5 8,1 68,5 196,3 3,7 31,5 

Джерело: сформувала й розрахувала авторка на основі даних МОН [410; 411; 412; 413; 

414; 415]. 
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Другу позицію посідало МОН, на частку якого припадало 12,0–20,3 %, 

відповідно частка НААН коливалася в діапазоні 8,6–15,5 % від загального 

обсягу бюджетного фінансування науки. Цікаво, що попри відносно менші 

обсяги фінансування, у структурі кошти спеціального фонду в НААН в усі роки 

домінували над коштами загального фонду, причому останнім часом 

сформувалося співвідношення 70 : 30, у той час як у МОН і НАН ця пропорція 

кардинально протилежна: 20 : 80. Це свідчить про те, що аграрній науці 

значною мірою притаманне самофінансування, бо кошти спецфонду – це 

фактично те фінансування, яке надходить у результаті грантової діяльності, 

виконання господарських договорів і комерційного трансферу інновацій.  

З приводу хронічного недофінансування в Україні науки загалом й 

аграрної зокрема написано багато публікацій. Зазначимо лише деякі факти: 

державне фінансування науки протягом останніх трьох років становить лише 

0,17 % ВВП (за передбачених законом «Про наукову і науково-технічну 

діяльність» 1,7 %); середнє фінансування роботи одного науковця в Україні 

дорівнює 8800 дол. США, тим часом як у Польщі та Румунії – 63 і 37 тис. дол. 

США відповідно, у середньому в країнах ЄС – 175 тис. дол. США; близько 

третини задіяного в науці персоналу старше за 60 років; частка дослідників до 

30 років – лише 10 % або 6 тис. осіб [416]. Бюджет НААН за загальним фондом 

на кінець 2019 р. дорівнював 335,1 млн грн, що становить 64,4 % від потреби та 

на 24,1 % менше від фінансування 2018 р.; загалом недофінансовано НААН з 

Держбюджету на 1,3 млн грн, з них: на НДР не надійшло 838,5 тис грн; на 

часткове відшкодування витрат у ланках первинного насінництва – 443,0 тис 

грн; у 2019 р. середньомісячна оплата праці працівника НААН за кошти 

держбюджету становила лише 4008 грн, що значно нижчою рівня законодавчо 

визначеного мінімального розміру заробітної плати (згідно із Законом України 

«Про наукову та науково-технічну діяльність», держава гарантує дотримання 

рівня оплати науковим працівникам не нижче подвійної середньої заробітної 

плати в промисловості, яка у 2019 р. дорівнювала 9449 грн/міс., тобто зарплата 

вченого повинна була б становити у 2019 р. майже 19 тис. грн) [417]. Частка 
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молодих учених становила 14,5 % із загальної кількості персоналу НААН [418]. 

Також зазначимо для прикладу: бюджетне фінансування однієї з кращих 

установ – Інституту рослинництва імені В. Я. Юр’єва НААН щорічно становить 

близько 10 млн грн; за спецфондом отримують удвічі більше, потім 10 млн грн 

сплачують у формі податку; у результаті залишається 20 млн грн, щоб 

забезпечити оплату праці хоча б на рівні 8 тис. грн на місяць [419]. Загалом за 

2014–2019 рр. не забезпечено державне фінансування видатків НААН на 

2,5 млрд грн [417]. У 2020 р. через секвестр бюджету у зв’язку з пандемією 

фінансування аграрної науки не тільки не поліпшилося, а й погіршилося [420]. 

Аналізуючи динаміку створення та впровадження НТП (табл. 3.7), слід 

зазначити, що технології в основному створювали в НАН і МОН, а сорти 

рослин і породи тварин – у НААН. Однак навіть такі практико орієнтовані 

розробки як технології, сорти рослин і породи тварин далеко не завжди 

впроваджували у виробництво, не кажучи вже за матеріали, методи, теорії й 

іншу НТП, рівень упровадження яких подекуди не перевищував 10 %. 

Упродовж аналізованого періоду наукові установи НААН проводили менш 

результативну діяльність з упровадження НТП порівняно із МОН і НАН. 

Рівень комерціалізації завершених наукових розробок НААН і їх 

упровадження в аграрних підприємствах регіонів залишається досить низьким, 

що не сприяє інноваційному розвитку аграрного сектора та збільшенню обсягів 

виробництва конкурентоспроможної продукції. Так, проведений у 2020 р. аудит 

засвідчив, що кількість завершених прикладних розробок становила: 2018 р. – 

845 (648 – загальний фонд, 197 – спеціальний); 2019 р. – 216 (14 – загальний 

фонд, 202 – спеціальний). При цьому питома вага впроваджених прикладних 

наукових розробок у загальній кількості завершених становила: 2018 р. – 65 % 

(547 (350 – загальний фонд (54,0 %); 197 – спеціальний (100 %); 2019 р. – 100 % 

(216 (14 – загальний фонд, 202 – спеціальний) [421, с. 9–10]. 

За поданими заявками на реєстрацію об’єктів права інтелектуальної 

власності (ОПІВ), створеними в попередніх роках, наукові установи НААН у 

2018–2019 рр. отримали 1021 охоронний документ, із них: на промислову 
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власність – 416 патентів, на знаки для товарів і послуг – 9 свідоцтв, на 

реєстрацію майнового права селекційних досягнень у рослинництві – 

534 свідоцтва і патентів, внесені у Реєстр авторського права і суміжних прав 

України – 57 свідоцтв на наукові, службові твори та п’ять свідоцтв про 

реєстрацію зразків генофонду рослин в Україні [421, с. 10]. 

Таблиця 3.7 

Створення та впровадження НТП за розпорядниками бюджетних коштів у 

контексті інноваційного розвитку аграрного сектора України 
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2019 р. 

МОН 22 58 - 1005 1158 22 56 - 979 1155 100,0 96,6 - 97,4 99,7 

НАН 85 243 13 670 1469 42 7 13 94 608 49,4 2,9 100,0 14,0 41,4 

НААН - - 76 106 801 - - 35 50 250 - - 46,1 47,2 31,2 

2018 р. 

МОН 102 149 2 1682 1806 102 147 2 1476 1797 100,0 98,7 100,0 87,8 99,5 

НАН 56 145 18 736 1101 19 10 12 119 396 33,9 6,9 66,7 16,2 36,0 

НААН - - 130 120 551 - - 30 35 280 - - 23,1 29,2 50,8 

2017 р. 

МОН 92 136 1 1414 1697 62 118 1 855 1053 67,4 86,8 100,0 60,5 62,1 

НАН 84 192 16 840 1366 8 20 6 137 625 9,5 10,4 37,5 16,3 45,8 

НААН - - 133 153 1837 - - 35 45 380 - - 26,3 29,4 20,7 

2016 р. 

МОН 59 58 1 1034 759 26 5 - 322 150 44,1 8,6 - 31,1 19,8 

НАН 128 180 18 957 347 51 42 18 181 275 39,8 23,3 100,0 18,9 79,3 

НААН - - 190 101 497 - - 99 95 80 - - 52,1 94,1 16,1 

2015 р. 

МОН 88 59 1 813 713 34 19 - 238 250 38,6 32,2 - 29,3 35,1 

НАН 152 188 33 859 456 77 21 25 297 261 50,7 11,2 75,8 34,6 57,2 

НААН 18 - 284 312 47 3 - - 44 48 16,7 - - 14,1 102,1 

2014 р. 

МОН 130 102 2 745 805 105 42 2 486 334 80,8 41,2 100,0 65,2 41,5 

НАН 162 188 13 826 581 64 48 13 240 173 39,5 25,5 100,0 29,1 29,8 

НААН 22 - 183 231 497 5 - 25 34 67 22,7 - 13,7 14,7 13,5 

Джерело: сформувала й розрахувала авторка на основі даних МОН [422; 423; 424; 425; 

426; 427]. 

Науковий супровід аграрного сектора, що є метою створення наукових 
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установ і їх фінансування з державного бюджету, у 2018 та 2019 рр. отримали 

відповідно 4778 та 4089 суб’єктів господарювання (9,7 і 8,3 % їх загальної 

кількості). Кожним десятим отримувачем такого наукового супроводу було 

державне підприємство сфери управління НААН. Кількість укладених 

науковими установами НААН ліцензійних договорів та угод про використання 

ОПІВ за останні 10 років скоротилася більше ніж утричі, з 3568 у 2010 р. до 

1175 у 2019 р. За останні п’ять років половина бюджетних наукових установ 

НААН (42 установи) не укладали такі угоди взагалі, оскільки, напевно, 

результати наукової діяльності цих установ не користувались попитом серед 

аграрних підприємств, що, своєю чергою, негативно впливало на формування 

спеціального фонду державного бюджету для їх фінансування [421, с. 15]. 

Додатково до низького рівня впровадження інноваційних розробок слід 

додати такі проблеми: (1) інтелектуальна власність до цього часу не стала 

ключовим мотиватором діяльності інноваторів, що істотно впливає на 

генерування й упровадження в економіку нових технологій; 

(2) неврегульованість процесу трансферу технологій за кордон; (3) стартапи в 

переважній більшості не працюють на користь економіки України [274]. 

Аналіз результатів інноваційної діяльності НААН (табл. 3.8) свідчить про 

наявність істотних резервів її поліпшення, передусім у напрямі збільшення 

масштабів упровадження НТП і комерційного трансферу технологій.  

Таблиця 3.8 

Результати інноваційної діяльності установ НААН, 2016–2019 рр. 

Результати діяльності з трансферу технологій і 

використання ОПІВ 

Роки 

2016 2017 2018 2019 

Упроваджено НТП, од. 365 410 606 412 

Кількість: агроформувань, де здійснювали 

впровадження НТП 
602 610 667 654 

  укладених договорів на упровадження 

інновацій 
870 1010 1115 1419 

  ліцензійних договорів на використання ОПІВ 1521 1510 1227 1175 

Отримано коштів: 

  від упровадження інновацій, тис. грн 
33228 36875 40552 65273 

  у результаті комерціалізації наукової та 

наукомісткої продукції, тис. грн 
285144 41158 34280 38958 

Джерело: [428]. 
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Певною мірою активізації інноваційної діяльності в аграрному секторі 

сприяє реалізація установами НААН заходів з науково-консультаційного й 

інформаційного супроводу трансферу технологій (табл. 3.9). Очевидно, що в 

умовах карантину значна частина цих заходів трансформується в онлайн 

формат і, напевно, в такому ж форматі залишиться й після його завершення.  

Таблиця 3.9 

Заходи з науково-консультаційного та інформаційного супроводу 

трансферу технологій в аграрному секторі, 2016–2019 рр. 

Заходи 
Роки 

2016 2017 2018 2019 

Науково-практичні конференції 790 673 630 662 

Виставки-ярмарки 360 249 259 286 

Дні поля 135 157 113 124 

Круглі столи 393 207 183 241 

Надано консультацій 53485 50205 38822 32516 

Навчання фахівців АПК 17801 22612 22118 19106 

Опубліковано рекомендацій 5173 3890 7446 1934 

Підготовлено демонстраційних полігонів 200 217 224 210 

Виступи: по радіо 141 130 112 111 

  на телебаченні 155 148 179 123 

Джерело: [429]. 

Водночас погоджуємося, що інноваційні процеси в аграрному секторі 

України через недосконалу державну політику щодо стимулювання розвитку 

науково-технологічної сфери ще не набули вагомих масштабів. Кількість 

підприємств, переведених на інноваційний шлях розвитку, менше 15 %. На часі 

розроблення й узгодження з обласними державними адміністраціями програм 

інноваційного розвитку аграрного сектора регіонів, поліпшення співпраці 

міжрегіональних наукових центрів НААН із регіональними органами влади та 

суб’єктами аграрного бізнесу й активізація розвитку дорадництва. Доцільно 

створити в НААН єдиний реєстр інноваційних проєктів і продуктів, розробити 

відповідні рекомендації щодо їх упровадження у регіонах [429]. 

Результати аналізу досвіду інноваційної діяльності установ аграрної науки 

на регіональному рівні [429; 430; 431] свідчать про те, що створено базу даних 

інновацій і проєктні шаблони для трансферу 318-ти рослинницьких інновацій; 

розроблено й упроваджують інноваційні проєкти з вирощування коноплі, нуту, 
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сочевиці, квасолі, гірчиці; розроблено пілотні високотехнологічні 

бізнескластери, серед них «Біолан – їжа для життя», «Біосад – квітуча садиба», 

«Біорегіон – заможний край» [429]. Разом із цим, є необхідність активізувати 

діяльність наукових установ між- і регіонального рівня в напрямі трансферу 

інноваційних агротехнологій і консультаційного супроводу щодо розроблення 

та впровадження інноваційних проєктів, особливо тих регіонів, де інноваційна 

активність залишається низькою.  

Згідно з Mind Innovation Index 2019, за результатами оцінки п’яти 

потужних агрохолдингів (Агропросперіс (78 балів); МХП (70 балів); Астарта 

(66 балів); Кернел (62 бали); Ukrlandfarming (46 балів); статус інноваційної 

надано лише компанії «Агропросперіс». Основна інновація в Агропросперісі: 

«інноваційні методи навчання фермерів за допомогою ігор, проведення бізнес-

тренінгів, інноваційна модель співпраці з фермерами, вихід за межі галузі з 

власним банком для кредитування фермерів, продаж IT-продуктів для фермерів 

(Smart Agri для планування бізнес-процесів і AP Agronomist для управління 

ресурсами й польовими роботами)» [310]. За характеристикою «інноваційність 

продукту» жодна компанія не набрала 75 балів, що можна пояснити передусім 

консервативністю (стандартністю) галузі з позицій проривних продуктових 

інновацій. Згідно з іншим дослідженням, п’ять агрохолдингів увійшли до 

рейтингу «50 найбільш інноваційних компаній України за підсумками 2019 р.»: 

МХП, Кернел, Нібулон, Астарта та ІМК (дод. В, табл. В.1) [432; 433]. 

Агроінновації впроваджують на всіх етапах функціонування аграрного 

сектора: від оцінки площі та стану родючості ґрунтів чи управління стадом до 

створення інноваційних ферм (вертикальних ферм, екоферм, автоматизованих 

мініферм, ферм під водою, «розумних» (у тому числі домашніх) ферм, 

плаваючих екоферм та ін.). До найпопулярніших систем автоматизації 

аграрного сектора, що застосовують в Україні, відносять Soft.farm, Farmer, 

АгроКонтролер, Agro-online та Preagri [434]. 

Деякі українські аграрні підприємства вже працюють над автоматизацією 

виробничих процесів, купуючи більше технологічно досконалої техніки, дедалі 
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більше імплементують системи точного землеробства й інші інноваційні 

рішення. Це збільшує витрати на придбання техніки з розрахунку на одиницю 

земельної площі. Водночас в Україні середні витрати аграрних підприємств на 

придбання техніки з розрахунку на 1 га у 2017 р. становили близько 51 дол. 

США, тоді як у Німеччині цей показник дорівнював 417 дол. США, у Франції – 

281, у Польщі – 193 дол. США (рис. 3.10) [435]. 

 

Рис. 3.10. Витрати на придбання сільськогосподарської техніки в деяких 

європейських країнах у 2017 р., дол. США/га 

Джерело: сформовано на основі даних УКАБ [435]. 

Істотна різниця у витратах на закупівлю сільгосптехніки виникає, в першу 

чергу, за рахунок використання німецькими, французькими й іншими 

європейськими фермерами більш технологічно досконалої техніки. Таке 

обладнання є значно дорожчим і націлене на залучення якомога меншої 

кількості персоналу та більш ефективне використання земель і, як результат, 

спостерігається більша автоматизація та роботизація виробництва [435]. 

Результати аналізу динаміки обсягів купівлі аграрними підприємствами 

України нової сільгосптехніки для галузі рослинництва (табл. 3.10) свідчать про 

різноспрямовані тенденції, причому найвищу інноваційну активність 

281 

417 

193 

51 
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підприємств за цим показником зафіксовано у 2016–2018 рр. Прикметно, що із 

20 аналізованих найменувань техніки лише щодо чотирьох позицій (борони; 

розкидачі гною та добрив (включаючи сівалки тукові); машини та пристрої для 

поливу; молотарки) обсяг її купівлі у 2019 р. перевищував аналогічний 

показник 2011 р., а в решті випадків виявлено скорочення цього обсягу.  

Таблиця 3.10 

Купівля аграрними підприємствами України нової сільськогосподарської 

техніки для галузі рослинництва, шт. 

Найменування 

Роки 2019 р. 

у % до 

2011 р. 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Трактори усіх видів 2983 3010 2788 1822 2095 3777 3688 3105 2109 70,7 

Плуги 1057 992 1111 804 1117 1616 1786 1483 924 87,4 

Культиватори 2093 1890 1699 1396 1300 2122 2374 1828 1330 63,5 

Борони 1468 1048 1627 1366 1510 2443 2740 2505 1974 134,5 

Сівалки (без тукових) 2283 2460 1776 1552 1602 2215 2322 1718 1323 58,0 

Розкидачі гною і добрив 

(включаючи сівалки тукові) 
835 770 854 632 619 990 1398 1230 938 112,3 

Машини та пристрої для 

поливу 
279 136 213 160 138 232 367 490 302 108,2 

Водяні насоси та насосні 

станції 
795 571 651 587 653 764 696 874 764 96,1 

Сінокосарки 457 489 412 349 271 469 435 317 293 64,1 

Жатки валкові 611 603 585 448 510 951 1194 828 566 92,6 

Прес-пакувальники, 

включаючи прес-підбирачі 
518 475 400 261 266 334 296 259 181 34,9 

Комбайни зернозбиральні 804 541 524 336 479 902 1026 576 487 60,6 

Комбайни 

кукурудзозбиральні 
10 20 17 16 9 10 9 8 5 50,0 

Комбайни кормозбиральні 76 53 58 34 30 48 42 41 23 30,3 

Комбайни бурякозбиральні 35 7 1 3 3 8 10 13 к  

Молотарки 27 21 27 10 14 34 68 57 39 144,4 

Сортувальні й калібрувальні 

машини та механізми 
132 84 120 74 112 119 132 116 86 65,2 

Машини для збирання 

овочів і баштанних культур 
30 12 8 19 12 21 21 50 к - 

Машини для збирання 

плодів, ягід, винограду 
3 3 2 1 1 3 4 9 к - 

Зерноочисні машини 375 258 251 202 305 325 390 260 242 64,5 

Примітка. Символ «к» – дані не оприлюднені з метою забезпечення виконання вимог 

Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації. 

Джерело: сформувала авторка за даними [436; 437; 438; 439; 440; 441; 442; 443; 444].  

У кризові для України 2014–2015 рр. підприємства переважно купували 

лише найнеобхідніше обладнання, очікуючи стабілізації економічної та 

політичної ситуації в країні. Ситуація стала нормалізовуватися у 2016 р., обсяг 
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продажу почав зростати значною мірою і за рахунок відкладеного попиту 2014–

2015 рр., а у 2017 р. ринок досягнув докризових обсягів [435], а в багатьох 

випадках – сягнув рекордних обсягів протягом періоду 2011–2019 рр. 

На відміну від галузі рослинництва, у тваринницькій галузі аграрні 

підприємства купують значно менше нової техніки, причому в динаміці обсяги 

купівлі характеризуються переважно негативними трендами, за винятком 

купівлі причепів і напівпричепів сільськогосподарських, обсягу купівлі яких 

притаманний висхідний тренд протягом аналізованого періоду (табл. 3.11). 

Таблиця 3.11 

Купівля аграрними підприємствами України нової сільськогосподарської 

техніки для галузі тваринництва, шт. 

Найменування 

Роки 2019 р. 

у % до 

2011 р. 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Доїльні установки та 

апарати 
398 382 552 348 181 176 222 106 198 49,7 

Очищувачі-охолоджувачі 

молока 
138 131 111 72 105 98 87 94 81 58,7 

Молочні сепаратори 14 12 12 7 10 15 7 5 7 50,0 

Інкубатори 10 10 14 6 2 12 3 к к - 

Машини та механізми для 

приготування кормів 
200 272 255 161 165 131 221 183 195 97,5 

Роздавачі кормів для 

великої рогатої худоби 
146 151 108 104 87 116 105 86 83 56,8 

Роздавачі кормів для 

свиней 
53 67 105 58 89 52 58 21 46 86,8 

Транспортери для 

прибирання гною 
824 646 546 448 359 337 334 329 326 39,6 

Причепи та напівпричепи 

сільськогосподарські 
621 484 577 506 479 796 1202 1217 923 148,6 

Примітка. Символ «к» – дані не оприлюднені з метою забезпечення виконання вимог 

Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації. 

Джерело: сформувала авторка за даними [436; 437; 438; 439; 440; 441; 442; 443; 444]. 

Таким чином, на основі аналізу динаміки обсягів купівлі аграрними 

підприємствами України нової сільгосптехніки протягом 2011–2019 рр. можемо 

констатувати: (1) відносно вищий рівень інноваційної активності суб’єктів 

галузі рослинництва проти галузі тваринництва; (2) якщо в рослинництві 

інноваційна активність підприємств в окремих випадках мала позитивну 

тенденцію, то у тваринництві домінували негативні тенденції; (3) судячи із 

загальної кількості придбаних тракторів усіх видів комбайнів, можна 
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припустити, що в країні щороку реалізували в середньому близько 

3080 проєктів у рослинництві; (4) судячи із кількості придбаних доїльних 

установок та апаратів, можна припустити, що в країні щороку реалізували в 

середньому близько 285 проєктів у молочному скотарстві. 

У 2020 р. обсяг продажу самохідної сільгосптехніки (трактори, комбайни, 

самохідні обприскувачі), за даними УКАБ, зменшився в середньому на 21 %, і в 

окремих випадках наблизився до показників 2015–2016 рр. Зокрема, обсяг 

продажу тракторів порівняно з 2019 р. зменшився на 8,1 % у кількісному 

обчисленні. Ситуацію із зменшенням продажу тракторів зафіксовано й у 2018 і 

2019 рр. (на 11,7 % і 8,2 %, відповідно). Обсяг продажу зернозбиральних 

комбайнів у 2020 р. скоротився на 26,3 % проти 2019 р. і виявився одним із 

найгірших за останні п’ять років, що зокрема зумовлено зменшенням продажів 

у центральних і південних регіонах України. На відміну від інших типів 

техніки, обсяг продажу самохідних обприскувачів стабільно зростав із 2015 р., 

проте у 2020 р. продаж і на цьому сегменті ринку скоротився на 27,2 % проти 

попереднього року. Ми погоджуємося з експертами УКАБ, що головними 

причинами вказаного скорочення продажів у 2020 р. були незрозуміла ситуація 

із земельною реформою, економічна криза в країні, спричинена в тому числі 

наслідками СOVID-19 і карантинними обмеженнями, засуха в деяких регіонах 

України. Усе це в комплексі призвело до зниження обсягу продажу техніки, 

адже в деяких випадках аграрні підприємства не витрачали зайвий раз кошти, 

або направляли їх на усунення наслідків вказаних вище факторів [445]. Отже, у 

2020 р. інноваційна активність аграрних підприємств України, напевно, істотно 

зменшилася й, очевидно, що лише в перспективі в разі поліпшення ситуації 

можна очікувати її пожвавлення, зокрема через реалізацію відкладеного попиту 

на сучасну сільгосптехніку, передусім економічно міцними підприємствами. 

Результати групування аграрних підприємств Харківської області за сумою 

коштів, витрачених на придбання нової сільськогосподарської техніки у 2019 р. 

(рис. 3.11) вказують на істотний рівень диференціації інноваційної активності 

суб’єктів агробізнесу на локальному рівні. 
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Рис. 3.11. Розподіл аграрних підприємств Харківської області за сумою 

коштів, витрачених на придбання нової сільгосптехніки, 2019 р. 

Джерело: побудувала авторка на основі даних форми № 50-с.г. 

Так, 345 аграрних 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. 

Отже, аналіз інноваційної активності аграрних підприємств і суб’єктів 

наукової діяльності та їх фінансового забезпечення у європейському й 

національному 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 зв’язку із цим особливої уваги 

заслуговує дослідження сучасного стану упровадження інвестиційно-

інноваційних проєктів в аграрних підприємствах України з тим, щоб виявити 

наявні проблеми, а в перспективі – окреслити напрями їхнього вирішення. 

 

63,2 %

16,8 %

5,3 %

10,5 %

2,9 % 1,3 %

не витрачали кошти до 500 тис. грн

від 500 тис. грн до 1 млн грн від 1 млн грн до 5 млн грн

від 5 млн грн до 10 млн грн понад 10 млн грн
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3.2. Стан і проблеми впровадження інноваційних проєктів в аграрних 

підприємствах регіонів України 

 

У результаті дослідження визначено й проаналізовано сучасний стан і 

проблеми упровадження найбільш важливих інвестиційно-інноваційних 

проєктів і джерела їхнього фінансування в підприємствах аграрного сектора 

регіонів; ідентифіковано найбільш масштабні інноваційні проєкти, що 

реалізували агрохолдинги; виконано кластерний аналіз реалізації вказаних 

проєктів у регіонах для визначення потенціалу інноваційного розвитку 

агробізнесу 4.0; виявлено регіональні відмінності впровадження проєктів 

органічного виробництва; здійснено статистико-економічний опис конкретних 

проєктів на основі сформованої й систематизованої інформаційної бази на 

прикладі окремих регіонів. Зазначимо, що в попередніх наших роботах [446; 

447] проаналізовано стан упровадження найбільш важливих інвестиційних 

аграрних проєктів і джерела їхнього фінансування у 2017–2018 рр., окреслено 

ключові проблеми (інституційні, фінансові, кадрові) реалізації досліджуваних 

проєктів і перспективні напрями їхнього вирішення. Результати, викладені в 

цьому параграфі, підтвердили й розвинули попередні наші дослідження. 

Характеризуючи стан і тенденції впровадження інвестиційно-інноваційних 

проєктів у підприємствах аграрного сектора економіки України, слід зазначити, 

що до недавнього часу (2016 р.) були відсутні систематизовані інформаційно-

аналітичні та/або статистичні дані, які б свідчили про сучасний стан і характер 

перебігу досліджуваних процесів. Однак протягом 2016–2019 рр. Департамент 

стратегії та економічного розвитку Міністерства аграрної політики та 

продовольства України (далі – МАПП) здійснював на постійній основі 

щоквартальний моніторинг стану впровадження найбільш важливих 

інвестиційних проєктів на базі інформації департаментів агропромислового 

розвитку облдержадміністрацій, на підставі чого готував спочатку «Аналітичну 

записку щодо впровадження найбільш важливих інвестиційних проєктів, які 

реалізують в агропромисловому комплексі регіонів станом на …», а потім 
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«Інформацію щодо інвестиційних проєктів, які реалізуються в АПК станом на 

…». На жаль, із закриттям МАПП позитивні зрушення в інформаційному 

забезпеченні цього актуального питання згорнуто, тому станом на 2020 р. знову 

утворився інформаційний вакуум, що потребує заповнення. За даними МАПП, 

станом на 1 жовтня 2019 р. в аграрному секторі економіки України 

підприємства в цілому реалізували 474 інвестиційно-інноваційні проєкти, що на 

125 проєктів (35,8 %) більше проти відповідної дати 2016 р. (табл. 3.12). 

Таблиця 3.12 

Динаміка й сучасний стан упровадження найбільш важливих 

інвестиційно-інноваційних проєктів у підприємствах  

аграрного сектора регіонів України  

Область 

1.10.2016 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р. 2019 р. 

кіль-

кість,  

од. 

вар-

тість, 

млн грн 

кіль-

кість, 

од. 

вар-

тість, 

млн грн 

кіль-

кість,  

од. 

вар-

тість, 

млн грн 

кіль-

кість,  

од. 

вар-

тість, 

млн грн 

кіль-

кість,  

од. 

вар-

тість, 

млн грн 

Вінницька 45 10887 45 10898 48 19903 46 20976 52 13263 

Волинська 11 236 11 205 8 177 7 405 11 1902 

Дніпро-

петровська 
9 362 9 362 10 351 15 2036 16 2771 

Донецька - - - - - - 1 3500 1 3500 

Житомирська 13 918 14 922 16 1079 21 3071 24 6006 

Закарпатська 4 11 4 11 5 15 6 20 5 18 

Запорізька 1 200 1 200 6 246 11 568 11 775 

Івано-

Франківська 
4 799 4 267 6 136 6 251 9 471 

Київська 9 1832 8 617 23 3256 28 4285 24 2315 

Кіровоградська 26 293 29 435 25 988 24 1681 11 752 

Луганська - - - - 4 27 5 42 8 212 

Львівська 30 622 48 1201 64 1115 52 1005 47 772 

Миколаївська 20 613 20 615 27 2001 50 1423 27 202 

Одеська 9 2708 9 2708 8 2778 7 517 7 405 

Полтавська 37 311 40 412 69 976 104 2410 73 1658 

Рівненська 12 243 12 243 9 305 10 212 14 378 

Сумська 5 2290 4 2271 4 2303 4 529 4 1162 

Тернопільська 2 311 3 491 8 684 13 523 14 649 

Харківська 4 222 4 222 4 222 2 311 2 311 

Херсонська 38 2607 39 2611 38 1523 31 967 31 1040 

Хмельницька 6 184 6 184 3 109 3 109 4 3598 

Черкаська 35 2258 43 2275 41 2135 46 857 57 1287 

Чернівецька 26 452 23 423 43 436 19 279 18 557 

Чернігівська 3 247 4 319 5 519 6 905 4 342 

Усього 349 28606 380 27892 474 41284 517 46882 474 44346 

Джерело: склала авторка на основі даних МАПП. 
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Серед регіонів найбільшу кількість проєктів у 2019 р. реалізували в: 

Полтавській області – 73 од. (+ 36 од., або на 97,3 % більше порівняно з 

2016 р.); Черкаській області – 57 од. (+ 22 од., або на 62,8 % більше), 

Вінницькій області – 52 од. (+ 7 од., або 15,6 % більше); Львівській області – 

47 од. (+ 17 од., або на 56,6 % більше), Херсонській області – 31 од. (– 7 од., або 

на 18,4 % менше), Миколаївській області – 27 од. (+ 20 од., або на 35,0 % 

більше), Житомирській області – 24 од. (+ 11 од., або на 84,6 % більше), 

Київській області – 24 од. (+ 15 одиниць, або у 2,6 раза більше) [448]. 

Аналізуючи тенденції впровадження інвестиційно-інноваційних проєктів у 

підприємствах аграрного сектора економіки України, слід зазначити, що станом 

на 1 січня 2017 р. загалом реалізували 380 проєктів, що на 82 проєкти (27,5 %) 

більше проти відповідної дати 2016 р. Соціальний ефект від реалізації цих 

проєктів –  створення понад 16 тис. робочих місць [449].  

Загальна сума кошторисної вартості інвестиційно-інноваційних проєктів у 

2019 р. становила 44,3 млрд грн, із них основним джерелом фінансування були 

власні кошти – 32,9 млрд грн (74,2 %). Вартість реалізації інвестиційно-

інноваційних проєктів у регіонах коливалася від 18,0 млн грн до 13,3 млрд грн. 

Порівняно з даними на 01.10.2016 р. загальна сума кошторисної вартості 

інвестиційних проєктів зросла на 15,7 млрд грн, у т. ч. власні та залучені кошти 

збільшилися на 14,0 млрд грн і 1,7 млрд грн відповідно. Разом із цим у 2016 р. 

загальна кошторисна вартість проєктів становила майже 27,9 млрд грн, з яких 

основним джерелом фінансування, знову-таки, були власні кошти – 19,2 млрд 

грн (68,8 %). Вартість проєктів, що реалізували в регіонах, коливалася від 

80,0 тис. грн до 9,6 млрд грн [448; 449]. 

На рис. 3.12 наведено картограму реалізації інвестиційно-інноваційних 

проєктів у підприємствах аграрного сектора регіонів України в середньому за 

2016–2019 рр., у дод. В, рис. В.1 – подібну картограму за 2019 р. Щодо 

регіонального розподілу кількості інвестиційно-інноваційних проєктів слід 

відзначити їхню високу концентрацію в центральних і західних областях, 

найменшу концентрацію – у північно-східних регіонах.  
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Рис. 3.12. Регіональні відмінності впровадження інвестиційно-інноваційних 

проєктів у підприємствах аграрного сектора України,  

у середньому за 2016–2019 рр., од. 

Джерело: побудувала авторка на основі даних МАПП з використанням програми QGIS 

3.10. 

Зроблені висновки підтверджують результати аналізу динаміки 

впровадження найбільш важливих проєктів протягом 2017–2019 рр. (дод. В, 

табл. В.2). Найпоширенішими напрямами реалізації інвестиційно-інноваційних 

проєктів в аграрному секторі Україні станом на 01.10.2019 р. були такі 

(будівництво чи реконструкція): вирощування ВРХ (21,3 %); обробка, 

зберігання зернових та технічних культур (12,7 %); розвиток свинарства 

(9,9 %); харчова та переробна промисловість (8,6 %); елеватори (7,6 %); 

розвиток птахівництва (5,9 %); овоче-та фруктосховища (5,9 %); багаторічні 

насадження (5,5 %); зрошення (4,2 %); забійні пункти (2,7 %) (рис. 3.13). 

Подібні напрями реалізації проєктів були найпоширенішими й станом на 

01.01.2017 р., зокрема такі (будівництво або реконструкція) [449]: вирощування 

ВРХ – 89 од. (23,4 %), у тому числі: молочного напряму – 72 од. (18,9 %) та 



234 

м’ясного напряму – 17 од. (4,5 %); обробка, зберігання та переробка зерна й 

насіння – 73 од. (19,2 %); свинокомплекси – 62 од. (16,3 %); овоче- та 

фруктосховища – 35 од. (9,2 %); птахокомплекси – 23 од. (6,1 %); багаторічні 

насадження – 13 од. (3,4 %); краплинне зрошення – 13 од. (3,4 %); переробка 

сільськогосподарської сировини – 6 од. (1,6 %) та ін. Отже, найбільше 

підприємства реалізували інвестиційно-інноваційних проєктів у галузі 

скотарства, а також обробки, зберігання та переробка зерна й насіння.  

 

Рис. 3.13. Напрями реалізації інвестиційно-інноваційних проєктів 

(будівництво / реконструкція) в підприємствах аграрного сектора  

України, 2016–2019 рр. 

Джерело: побудувала авторка на основі даних МАПП. 

Аналіз напрямів реалізації найбільш важливих інвестиційно-інноваційних 

проєктів у підприємствах аграрного сектора України за 2016–2019 рр. (дод. В, 

рис. В.3) свідчить про те, що найбільше проєктів упроваджено в скотарстві, 

другу позицію посідали проєкти, пов’язані з обробкою, зберіганням зернових і 

технічних культур, а на третьому місці – проєкти у свинарстві. Зрозуміло, що 

кожен із реалізовуваних проєктів може мати різний рівень інноваційності, 

проте, напевно, переважну більшість із них (можливо, і всі) можна визнати 

інноваційними, оскільки навряд чи сучасний інвестор буде вкладати кошти в 
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несучасні технології. Для прикладу наведемо один із актуальних в умовах 

кліматичних змін інноваційний аграрний проєкт. Так, 27 квітня 2017 р. у 

Херсонській області відбулося відкриття іригаційного (зрошувального) 

комплексу площею 1000 га на потужностях компанії ED&F Man. Одна з 

особливостей цього інноваційного проєкту – найдовша у Європі поливальна 

машина (1,2 км). Запуск першого етапу коштував компанії 5 млн дол. США, а 

до кінця 2020 р. вона планувала відбудувати зрошувальний комплекс загальною 

площею 20 тис. га у Херсонській і Миколаївській областях та вкласти в 

інвестиційний проєкт більше 60 млн дол. США. Інвестиційний портфель ED&F 

Man в український агробізнес станом на квітень 2017 р. становив 150 млн дол. 

США [450]. За словами менеджера компанії І. Бучацького, головного метою 

цього проєкту є виведення єдиного на півдні України цукрового заводу на 

100 % потужність (завод може переробляти близько 600 тис. т цукрового 

буряка за сезон, проте у 2016 р. переробив лише 400 тис. т буряків). Земельний 

банк компанії становить 13 тис. га, з яких 8 тис. га перебувають під зрошенням, 

при цьому кожного року вона збільшується. Не зважаючи на роботу в зоні 

ризикованого землеробства через посушливий клімат, менеджмент 

підприємства готовий приймати цей виклик і вкладати кошти в інвестиційні 

проєкти автоматичних зрошувальних систем для вирішення проблеми 

вирощування цукрових буряків в умовах посушливого степу. Компанія 

зорієнтована на повний цикл виробництва: від насіння до готового продукту – 

цукру, створюючи тим самим високу додану вартість, у чому зацікавлена й 

українська економіка та держава [450].  

Лідерами із залучення інвестицій серед регіонів, які впроваджували у 

2016 р. проєкти в агропромисловий комплекс, були такі (за даними МАПП) 

[449]: Вінницька область, де загальна вартість проєктів становила майже 

10,9 млрд грн, із них 9,6 млрд грн – це будівництво сучасного птахокомплексу з 

виробничою потужністю 440 тис. т м’яса за рік; Одеська область – 2,7 млрд грн, 

із них 2,5 млрд грн – розбудова зернового терміналу з можливістю зберігання 

200,0 тис. т зерна та річним відвантаженням 4,5 млн т; Херсонська область – 
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2,6 млрд грн, із них 1,7 млрд грн у будівництво птахофабрики з утримання 

2,5 млн гол. молодняка птиці та 5,0 млн гол. курей-несучок; Черкаська область 

– 2,3 млрд грн, із них 1,3 млрд грн – будівництво племрепродуктора з 

виробництва інкубаційних яєць, потужністю 320 млн шт. яєць за рік; Сумська 

область – 2,3 млрд грн, із них 2,2 млрд грн – розбудова елеватора та комплексу 

з виробництва комбікормів потужністю 300 тис. т або 30 т/год й ін. 

Упровадження тільки згаданих п’яти найбільших проєктів, за даними МАПП, 

мало забезпечити робочими місцями понад 11 тис. осіб.  

У 2019 р. серед проєктів за найбільшою кошторисною вартістю вирізняється 

проєкт із будівництва бригадного комплексу «Вінницький бройлер» потужністю 

700 тис. т м’яса за рік (Вінницька обл.), вартість якого становила 9,6 млрд грн. 

Стан реалізації проєкту оцінювали на рівні 76,0 %. Крім того, у 2019 р. у 

Вінницькій області завершено реалізацію 43 інвестиційно-інноваційних 

проєкти вартістю 2,43 млрд грн і створено 461 нове робоче місце. Зокрема один 

проєкт у рослинництві (створено 60 робочих місць), 12 проєктів у тваринництві 

(102 робочих місця), 18 проєктів в інфраструктуру зберігання аграрної 

продукції (три – будівництво елеваторів, один – будівництво двох зерноскладів, 

вісім – будівництво зерносушарок, один – будівництво пункту прийому зерна, 

чотири – реконструкція плодосховищ, один – силос для зберігання зерна) 

(створено 189 робочих місць), 10 проєктів у харчовій і переробній галузі 

(110 робочих місць), два проєкти в інших сферах агропромислового 

виробництва. У 2019 р. у реалізацію цих проєктів у Вінницькій області 

вкладено 2,99 млрд грн капітальних інвестицій. 

У Львівській області у 2019 р. завершено реалізацію найбільш вартісного 

проєкту будівництва пташника потужністю 16 тис. голів птиці та бункера для 

кормів силосного типу, кошторисною вартістю 20,9 млн грн. 

Аналізуючи дані рейтингу областей України за середньою вартістю 

інвестиційно-інноваційного проєкту в аграрному секторі, констатовано значну 

диференціацію вартості цих проєктів. Наприклад, найбільшу середню вартість 

інвестиційно-інноваційного проєкту зафіксовано в Хмельницькій області – 
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899,5 млн грн, за нею із дещо нижчою вартістю в рейтингу перебували Сумська 

(290,5 млн грн), Вінницька (255,1 млн грн) і Житомирська області (250,3 млн 

грн). З іншого боку, в Закарпатській і Миколаївській областях реалізували 

найнижчі за середньою вартістю інвестиційно-інноваційні проєкти; їх середня 

величина відповідно становила 3,6 та 7,5 млн грн (рис. 3.14). Середнє значення 

цього показника в Україні становило у 2019 р. 93,6 млн грн [451]. 

 

Рис. 3.14. Рейтинг областей України за середньою вартістю інвестиційно-

інноваційного проєкту в аграрному секторі України, 2019 р. 

Джерело: розрахувала й побудувала авторка за даними МАПП.  

Зазначимо, що в Донецькій області реалізували один проєкт вартість 

3500 млн грн, його до графіка не включено через нетиповість. Подібну за 

масштабами міжобласну диференціацію в середній вартості проєкта виявлено й 

у 2016 р. (дод. В, рис. В.2). Середня кошторисна вартість аграрного проєкту, що 

реалізували у 2016 р., у розрізі областей коливалася від 2,9 млн грн у 

Закарпатській області до 576,8 млн грн у Сумській області за середнього 

значення цього показника в Україні на рівні 73,4 млн грн. 
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Станом на 1.07.2019 р. в аграрному секторі України реалізовували в 

основному інвестиційно-інноваційні проєкти, кошторисна вартість яких 

становила до 10,0 млн грн – 219 од. (або 49,3 % від загальної суми); від 

10,0 млн грн до 50,0 млн грн – 138 од. (31,1 %); загальна вартість майже 

650 млн грн і понад 2,9 млрд грн відповідно для першої та другої груп. 

Кількість проєктів вартістю від 50,0 млн грн до 100,0 млн грн становила 36 од. 

(8,1 %) загальною вартістю майже 2,3 млрд грн; від 100,0 млн грн до 500,0 млн 

грн – 39 од. (8,8 %) загальною вартістю понад 7,8 млрд грн; від 500,0 млн грн до 

1,0 млрд грн – чотири проєкти (0,9 %) вартістю понад 2,5 млрд грн; більше 

1 млрд грн – вісім проєктів (1,8 %) загальною вартістю понад 24,2 млрд грн 

[448]. Своєю чергою, у 2016 р. реалізували в основному проєкти, кошторисна 

вартість яких становила до 500,0 млн грн – 374 од. (або 98,4 % від загальної 

кількості), від 500,0 млн грн до 1,0 млрд грн – 1 од. (0,3 %) і понад 1,0 млрд грн 

– 5 од. (1,3 %) [449].  

Характеризуючи структуру джерел фінансування інвестиційно-

інноваційних аграрних проєктів (табл. 3.13, рис. 3.15), варто зазначити, що 

попри переважне домінування власних джерел у більшості регіонів, є 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. У Рівненській, Сумській, 

Тернопільській, Хмельницькій і Чернігівській областях кошти для реалізації 

цих проєктів не залучали, тобто в зазначених областях інвестиційно-

інноваційні проєкти реалізували за рахунок власних коштів, не маючи потреби 

в інвестиціях. Подібна диференціація за структурою джерел фінансування 

характерна й для попередніх років (дод. В, рис. В.3). Для прикладу, у 2016 р. у 

Рівненській, Сумській, Тернопільській, Хмельницькій та Чернігівській областях 

кошти для реалізації проєктів не залучали, проте була потреба в інвестиціях у 

таких розмірах відповідно: 88,5 млн грн, 2,3, 90,0 та 42,0 млн грн. Водночас у 

Тернопільській і Хмельницькій областях проєкти реалізували за рахунок 

власних коштів, не маючи потреби в інвестиціях. Найбільше освоєно інвестицій 
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від загальної кошторисної вартості проєктів у таких областях: Закарпатській – 

80,0 %, Житомирській – 78,4 %, Черкаській – 66,9 %, Херсонській – 66,0 %, 

Вінницькій – 60,2 %, Волинській – 56,8 %, Кіровоградській – 53,6 %. Водночас 

у Запорізькій і Тернопільській областях інвестиції не освоювали. У 2017 р. 

найбільшу інтенсивність фінансування проєктів зафіксовано у Вінницькій 

області – обсяг власних капітальних вкладень становив 16,1 млрд грн (або 

52,4 % від загальної величини вкладених власних коштів в Україні та 80,7 % 

вартості реалізованих в області проєктів). 

Таблиця 3.13 

Склад і структура джерел фінансування інвестиційно-інноваційних 

проєктів у підприємствах аграрного сектора регіонів України 

Область 

2017 р. 2018 р. 2019 р. 

Власні 

кошти 

Залучені 

кошти 

Власні 

кошти 
Залучені 

кошти 
Власні 

кошти 
Залучені 

кошти 
млн 

грн 
% 

млн 

грн 
% 

млн 

грн 
% 

млн 

грн 
% 

млн 

грн 
% 

млн 

грн 
% 

Вінницька 16063 80,7 3840 19,3 17136 81,7 3840 18,3 9423 71,0 3840 29,0 

Волинська 150 84,7 27 15,3 330 81,5 75 18,5 716 37,6 1186 62,4 

Дніпропетровська 225 64,1 126 35,9 1397 68,6 639 31,4 1183 42,7 1588 57,3 

Донецька - - - - 2500 71,4 1000 28,6 2500 71,4 1000 28,6 

Житомирська 1037 96,1 42 3,9 3038 98,9 33 1,1 5854 97,5 152 2,5 

Закарпатська 11 73,3 4 26,7 16 80,4 4 19,6 15 83,3 3 16,7 

Запорізька 155 63,0 91 37,0 566 99,7 2 0,3 773 99,7 2 0,3 

Івано-

Франківська 
29 21,3 107 78,7 43 17,1 208 82,9 337 71,5 134 28,5 

Київська 836 25,7 2420 74,3 2061 48,1 2224 51,9 865 37,4 1450 62,6 

Кіровоградська 907 91,8 81 8,2 1366 81,2 315 18,8 732 97,3 20 2,7 

Луганська 13 48,1 14 51,9 37 88,1 5 11,9 162 76,4 50 23,6 

Львівська 508 45,6 607 54,4 697 69,3 308 30,7 571 74,0 201 26,0 

Миколаївська 1444 72,2 557 27,8 1111 78,1 312 21,9 103 51,0 99 49,0 

Одеська 1197 43,1 1581 56,9 130 25,1 387 74,9 29 7,2 376 92,8 

Полтавська 935 95,8 41 4,2 1920 79,7 490 20,3 1557 93,9 101 6,1 

Рівненська 208 68,2 97 31,8 189 89,2 23 10,8 378 100,0 - - 

Сумська 2261 98,2 42 1,8 529 100,0 - - 1162 100,0 - - 

Тернопільська 684 100,0 - - 523 100,0 - - 649 100,0 - - 

Харківська 126 56,8 96 43,2 122 39,2 189 60,8 122 39,2 189 60,8 

Херсонська 804 52,8 719 47,2 268 27,7 699 72,3 344 33,1 696 66,9 

Хмельницька 109 100,0 - - 109 100,0 - - 3598 100,0 - - 

Черкаська 1950 91,3 185 8,7 686 80,0 171 20 1035 80,4 252 19,6 

Чернівецька 390 89,4 46 10,6 250 89,7 29 10,3 453 81,3 104 18,7 

Чернігівська 512 98,7 7 1,3 898 99,2 7 0,8 342 100,0 - - 

Усього 30657 74,3 10627 25,7 35922 76,6 10960 23,4 32903 74,2 11443 25,8 

Джерело: розрахувала авторка за даними МАПП.  
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У структурі потенційних джерел фінансування інноваційних проєктів 

аграрних підприємств частка власних джерел коливалася в межах до 50 %. 

Очевидно, що в найближчій перспективі бюджетні кошти не стануть основним 

джерелом фінансування інноваційних проєктів, однак це не зменшує ролі 

держави у створенні сприятливого інвестиційного клімату для залучення 

інвестицій. За експертною оцінкою, сума наданих аграрним підприємствам 

банківських кредитів для фінансування проєктів була не значною, оскільки 

зазвичай банки не дуже прагнуть співпрацювати із цими підприємствами, а з 

іншого боку, досить високі відсоткові ставки за кредитами не спонукають до їх 

одержання. Через малу кількість акціонерних підприємств у досліджуваній 

галузі залучені кошти через випуск акцій також не має підстав розглядати як 

серйозні джерела фінансування інноваційних проєктів [452].  

 

Рис. 3.15. Структура джерел фінансування інвестиційно-інноваційних 

проєктів в аграрному секторі в розрізі областей України, 2019 р. 

Джерело: розрахувала й побудувала авторка за даними МАПП.  

Характеризуючи зведену по країні структуру джерел фінансування 

інвестиційно-інноваційних проєктів в аграрному секторі (рис. 3.16), слід 
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зазначити, що більшість джерел були власними – від 66,1 % у 2016 р. до 76,6 % 

у 2018 р. При цьому у 2019 р. питома вага власних джерел становила 74,2 %. 

          

2016 р.       2017 р. 

          

2018 р.       2019 р. 

Рис. 3.16. Структура джерел фінансування інвестиційно-інноваційних 

проєктів в підприємствах аграрного сектора України, % 

Джерело: побудувала авторка за даними МАПП. 

Незважаючи на певні позитивні зрушення в обсягах фінансових ресурсів, 

які потенційно можуть бути використані для реалізації інноваційних проєктів, 

проблему нарощування масштабів цих ресурсів можна визнати надзвичайно 

актуальною з огляду на значні потреби аграрної галузі у формуванні 

матеріально-технічної бази на інноваційних засадах. За умов дефіциту власних 

ресурсів найбільш перспективними джерелами фінансування проєктів можуть 

бути лізинг, капіталізація земель, кредити й вертикальна інтеграція, тобто 

переробні підприємства можуть формувати власні сировинні бази.  

Протягом досліджуваного періоду сукупні фінансові можливості щодо 

інвестування інноваційних проєктів мали тенденцію до зростання, але їхня 
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абсолютна величина залишалася мізерною і навіть в умовах відносно 

прибуткових років була явно недостатньою для реалізації навіть малих 

інноваційних проєктів. Визначальним потенційним джерелом фінансування 

могли бути власні інвестиційні ресурси підприємств лише в ті роки, коли їхня 

питома вага наближалася до 50 %, в інші ж роки проявлялися звужені 

можливості щодо інвестування проєктів за рахунок власних джерел, що 

зумовлюється низькою прибутковістю й мізерними амортизаційними 

відрахуваннями. Можливості реалізації проєктів певною мірою розширюються 

за рахунок бюджетних коштів, які одержують підприємства як дотації, проте й 

це не розв’язує порушеної проблеми, оскільки їхня сума хоч і зростала, але не 

була достатньою. Так, згідно з даними заступника міністра Мінекономрозвитку, 

у 2020 р. державною фінансовою підтримкою скористалися понад 36 тис. 

суб’єктів аграрного сектора. До ТОП-3 програм за кількістю користувачів 

належать: 1) спеціальна бюджетна дотація за наявні бджолосім’ї – 23430 од.; 

2) часткова компенсація вартості сільгосптехніки вітчизняного виробництва – 

7260 од.; 3) фінансова підтримка заходів в АПК шляхом здешевлення кредитів 

– 4231 од. За словами Т. Висоцького, у 2020 р. аграріям України нарахували 

3,97 млрд грн фінансової підтримки, що становить 99,3 % від запланованих 

коштів. Таку максимальну ефективність, за його оцінкою, маємо вперше за 

останні роки, оскільки рівень виконання видатків на державну підтримку 

становив у 2019 р. – 88,0 %, у 2018 р. – 82,8 % [453]. 

Останніми роками найбільш потужним джерелом фінансування 

інноваційних проєктів аграрних підприємств були інвестиції із суміжних 

(переробні підприємства), а часто й несуміжних галузей. Зокрема, одним із 

наймасштабніших було залучення коштів публічними аграрними компаніями 

через капіталізацію на міжнародних фондових біржах (у т. ч. Варшавській і 

Лондонській). Очевидно, що в найближчій перспективі цей напрям 

фінансування проєктів і далі буде чи не найбільш поширеним, хоча це не 

виключає інших можливостей залучення капіталу. Незначними за масштабами 

є прямі іноземні інвестиції, хоч останнім часом зафіксовано деяке пожвавлення.  
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Аналізуючи інвестиційні аспекти реалізації аграрних проєктів, варто 

зазначити, що індекси капітальних інвестицій у сільське, лісове й рибне 

господарство в Україні протягом 2010–2019 рр. загалом мали позитивну 

тенденцію, правда, з певними коливаннями. За даними МАПП, частка 

інвестицій у сільське, лісове й рибне господарство в загальному обсязі 

освоєних капітальних інвестицій в Україні протягом аналізованого періоду 

коливалася в діапазоні 6,9–16,8 % [454]. Аналіз структури цих інвестицій 

демонструє переважання інвестицій у рослинництво проти тваринництва. З 

урахуванням виявленої тенденції можна прогнозувати дальше зростання 

інвестицій в агросектор, розмір яких (понад 65 млрд грн) наразі перевищив 

докризовий період, що свідчить про поліпшення інвестиційної привабливості й 

позитивні очікування аграрних підприємств. Крім реальних інвестицій у 

фізичні активи, про поліпшення інвестиційного клімату також свідчать настрої 

інституційних інвесторів на фінансових ринках. Зокрема, наприкінці першої 

половини 2017 р. уперше із жовтня 2014 р. загальна ринкова вартість 

українських публічних аграрних компаній перевищила 3,5 млрд дол. США. 

Позитивний тренд відновлення інвестицій свідчить про поліпшення очікувань 

підприємств, що вже працюють. За умов продовження позитивної тенденції 

можна очікувати на зростання частки іноземних інвестицій в Україну [455]. 

Отже, усе це свідчить про збільшення інвестиційних можливостей для 

впровадження інноваційних проєктів аграрних підприємств [456].  

Певною мірою зроблений вище висновок підтверджує й те, що наприкінці 

2016 р. платформа розвитку агробізнесу AgroTalks запустила унікальний для 

України спеціалізований краудфандинговий майданчик для пошуку інвестицій 

в аграрні проєкти – Donate Agro. Як зазначають у AgroTalks, використання 

Donate Agro передбачає розміщення агропроєктів різної спрямованості: від 

технологічних до соціальних; гнучку модель фінансування, за якої є змога 

здобути гроші, навіть якщо фінансова мета не досягнута; а також привернення 

уваги громадськості до проблеми, яку вирішує проєкт. Сума вкладень може 

варіювати від 20 грн до 1000–1500 грн. У деяких випадках суми можуть бути в 
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рази більші: десятки тисяч гривень або доларів, але тут спонсор очікує в обмін 

частку в бізнесі або прототип продукту. Тоді йдеться про інвестування й за цей 

напрям відповідає команда Invest Agro. Як зазначає керівник із фандрайзингу та 

комунікацій AgroTalks Г. Верещак, їхня команда останнім часом зосередилася 

на розвитку аграрних стартапів (відбір, акселерація, інвестування) і зіткнулися з 

такою ситуацією: є проєкти, які фінансово не зовсім цікаві великим інвесторам, 

але потенційно вони можуть бути дуже потрібні агроринку (напр., технологія 

використання ДНК хмелю для визначення місткості смол незалежно від віку 

рослини й пори року), є соціальні проєкти, які в принципі не про бізнес і 

прибуток, але вирішують конкретне завдання у певному регіоні (напр., 

невелика ферма з вирощування перепелів у зв’язку з переїздом із зони бойових 

дій) [457]. Ми погоджуємося з думкою Г. Верещак про те, що колективне 

фінансування – відмінний інструмент для подібного старту, оскільки у світі 

така практика працює дуже успішно. Як свідчить світовий досвід, механізм 

краудфандингу дає змогу всім бажаючим вкладати в реалізацію проєкту 

стільки, скільки можуть, при цьому сума таких фінансових вкладень зазвичай 

не обмежена (тільки загальною вартістю реалізації проєкту) [446]. 

Одна з ключових відмінностей Donate Agro полягає в тому, що платформа 

спеціалізується на агротематиці. Щоб потрапити на краудфандингову 

платформу треба подати заявку на сайті, після чого AgroTalks оцінює потенціал 

і стартап на життєздатність за набором бізнес-критеріїв (інноваційність, 

технологічність, унікальність, економічний ефект від упровадження тощо), 

вивчає документи, аналізує фінансові запити, а самі автори проєктів, за потреби 

й бажання, проходять або повноцінну програму акселерації в бізнес-школі, або 

консалтинг від представників бізнес-середовища, лише потім проєкт 

розміщують на платформі [457]. На основі систематизації інформації вказаної 

платформи ми з’ясували, що на ній було розміщено інвестиційні запити на 

фінансування 13 аграрних проєктів, вартість яких коливалася в широкому 

діапазоні: від 40 тис. грн до 600 тис. євро (дод. В, табл. В.4). Результати аналізу 

цих проєктів свідчать, що переважній більшості із них притаманний високий 
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рівень інноваційності (деякі на рівні кращих світових аналогів), що дає підстави 

вважати їх перспективними для впровадження в агробізнес. У контексті 

сучасних світових технологічних трендів заслуговують уваги напрацювання 

українських фахівців у сфері роботизації аграрного виробництва [446].  

Так, в Україні (м. Дніпро) у 2017 р. команда фахівців, до якої входять 

агрономи, інженери систем управління й архітектори, розробила й упроваджує 

концепт автономного сільськогосподарського робота AgroSmart L, здатного 

автоматизувати всі польові роботи. Як зазначив автор проєкту А. Доненко, 

робот працює на електроенергії, тому пально-мастильні матеріали не потрібні. 

Він повідомив, що комплекс складається із системи безпілотних «міні 

тракторів» і набору навісних маніпуляторів. Набір підбирають індивідуально 

для кожного фермера залежно від умов землеробства й асортименту 

вирощуваних культур. Корисне навантаження платформи в 50 т відкриває 

величезні можливості для використання підвісного обладнання. Розробники 

планують установити на агро-робота енергетичну установку із сонячними 

панелями й акумулятор, завдяки чому агрегат зможе працювати цілодобово. 

Бортовий комп’ютер також можна буде запрограмувати на багаторічний період 

роботи: робот зможе сам заїжджати на поле, а транспортні модулі будуть 

підвозити насіння, добрива й тару, відправляючи на склад уже фасовану 

продукцію. Таким чином, робот зможе постійно перебувати на полі, а за 

процесом роботи можна буде спостерігати он-лайн. Перспективним є 

використання AgroSmart L у точному землеробстві, адже він оснащений 

великою кількістю датчиків і зможе під час роботи збирати інформацію про 

вологість, кислотність ґрунту, стан посівів й інші дані. Робот знатиме точне 

розташування кожної насінини та рослини, зможе самостійно виконувати 

більшість технологічних операцій [458]. 

Про перспективність зазначеного інноваційного аграрного проєкту й 

відповідність сучасним світовим досягненням свідчить хоча б той факт, що в 

Японії (м. Кіото) у тому ж 2017 р. запрацювала повністю роботизована ферма, 

на якій салат вирощують роботи без участі людей. Компанія Spread, 
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виробляючи салат-латук (популярний овоч у Японії), запустила проєкт 

роботизованої ферми «Овочева фабрика» потужністю 30 тис. головок салату за 

день. Виробничий процес на «Овочевій фабриці» організовано за типом 

вертикальної ферми: овочі на таких фермах ростуть у кілька поверхів під 

світлом світлодіодних ламп. Роботи сіють і поливають салат, а також зрізають 

головки. Втручання людей потрібне лише тоді, коли датчики, які встановлено в 

теплиці, зафіксують певні відхилення від виробничого плану [459]. 

В аспекті впровадження інноваційних проєктів, пов’язаних із роботизацією 

галузі тваринництва, зазначимо, що в Україні вже реалізовано кілька таких 

проєктів. Так, перший в Україні проєкт роботизованої молочної ферми 

впроваджено у 2013 р. у ТОВ «Терезине» (Київська обл.), де вже кілька років 

успішно працюють вісім роботів. Унікальність цього проєкту полягає в тому, 

що доїння корів проводять за допомогою восьми станцій добровільного доїння 

(VMS) на 500 дійних корів. Нині це найбільша роботизована ферма в Україні. У 

2015 р. у ПСП «Україна» (Житомирська обл.), що входить до групи компаній 

«Ерідон», відбулось офіційне відкриття другої в Україні роботизованої 

молочної ферми з автоматизованим доїнням. Її проєктна потужність – 

1000 дійних корів, проте на першому етапі було встановлено вісім роботів-

доярів, які обслуговують 500 корів. За даними керівника підприємства, завдяки 

системі добровільного доїння вдалося підвищити добову продуктивність корів 

на 25 % порівняно з традиційним молокопроводом, одержуючи 25 кг молока на 

корову, та істотно поліпшити його якість. Очевидно, варто погодитися з тим, що 

за реалізацією таких інноваційних проєктів майбутнє галузі скотарства [446].  

З’ясовано, що однією з істотних переваг агрохолдингів є можливість 

концентрації капіталу й розвиток інвестиційних процесів, що, своєю чергою, 

створює можливості для реалізації масштабних агропромислових інвестиційно-

інноваційних проєктів, деякі з них згруповано в дод. В, табл. В.5. Таким чином, 

здебільшого наявні проєкти пов’язані з будівництвом і модернізацією 

тваринницьких комплексів і біогазових станцій. Активізація інвестиційних 

процесів у тваринництві та зміцнення його виробничо-технічного потенціалу є 
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необхідною умовою дальшого розвитку цієї галузі. Усе це зумовлює 

розширення масштабів застосування проєктного менеджменту, використання 

професійних інструментів під час управління аграрними проєктами для 

досягнення поставлених бізнес-цілей. Особливої значущості виконане нами 

дослідження набуває у зв’язку із тим, що кількість аграрних проєктів зростає, 

що потребує належного управління ними [460].  

Характеризуючи перспективи впровадження цифрових проєктів, варто 

зазначити, що у 2016 р. в агрохолдингу «Кернел» стартував проєкт цифрової 

трансформації агробізнесу «DigitalAgriBusiness», мета якого підвищити 

ефективність шляхом цифровізації виробництва агрокультур на основі BigData. 

Проєктна команда створила «мозок» для управління виробничими процесами 

(Farming Management Information System), що проводить максимально точне 

планування в розрізі кожного поля. Завдяки цьому побудовано прозорий процес 

закупівель і постачання ТМЦ у мережу зі 160 складів, точне управління й 

моніторинг операцій у полях, зокрема моніторинг розвитку культур на 

кожному із 7426 полів (усі покриті метеомоніторингом і моніторингом за 

допомогою супутникових знімків і дронів). Компанія переходить до on-line 

управління агробізнесом. За 2018–2019 рр. від використання діджитал-систем і 

технологій точного землеробства отримано 25 млн дол. США прибутку [461].  

Варто зазначити, що агрохолдинги реалізують й екологічні проєкти. Так, у 

2020 р. агрохолдинг МХП уже третій рік поспіль став лауреатом конкурсу 

«ЕКОтрансформація» із проєктом «Відновлення родючості українських ґрунтів 

за допомогою органічних добрив» на базі біогазового комплексу «Біогаз 

Ладижин» у Вінницькій області, який переміг у номінації «Екоінноваційність і 

сталий розвиток». Ця модель передбачає виробництво «зеленої» енергії із 

органічних відходів компанії, а також твердих і рідких органічних добрив на 

біогазових комплексах, що відповідає принципам циркулярної економіки [462]. 

Результати аналізу інвестиційно-інноваційних проєктів щодо продажу 

малого та середнього агробізнесу (оферти вартістю 0,25–10 млн дол. США), 

свідчать про те, що строк окупності інвестицій у такі проєкти коливається в 
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діапазоні від двох до семи років (дод. В, табл. В.5). 

Аналіз переліку чинних інноваційних проєктів, що включені до 

державного реєстру [463], показав, що із 31 проєкту кілька стосуються 

аграрного сектора: (і) сільськогосподарський кластер захищеного вирощування 

та збирання врожаю (ТОВ «Міжнародна аграрно-інвестиційна компанія», 

м. Одеса, термін виконання проєкту 2013–2020 рр.; (іі) науково обґрунтована 

система виробництва та зберігання товарної овочевої продукції 

(сільськогосподарський ТОВ «Воля», Черкаська обл., Золотоніський р-н, термін 

виконання проєкту 2013–2016 рр.). Аналіз переліку включених до реєстру 

інвестиційних проєктів і проєктних (інвестиційних) пропозицій [464], яким 

надають державну підтримку в реалізації, показав, що із 43 проєктів лише один 

дотичний до аграрного сектора: «Заходи із забезпечення комплексного 

протипаводкового захисту від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та 

сільськогосподарських угідь у Львівській області», (термін виконання проєкту 

2017–2028 рр.; загальна вартість проєкту 1485,2 млн грн, у т. ч. прогнозний 

обсяг державної підтримки – 1302,3 млн грн). Отже, жоден із розглянутих як 

приклад інноваційних аграрних проєктів не включено до вказаних реєстрів, що, 

очевидно, свідчить про те, що суб’єкти інноваційно-інвестиційної діяльності 

навіть не розраховують на можливе одержання державної підтримки та/або є 

певні інституційні проблеми з реєстрацією проєктів і їх підтримкою.  

За експертними оцінками, не більше 10 % аграрних підприємств України 

запроваджують цифрові технології. Ураховуючи той факт, що сучасний 

агробізнес як в Україні, так і в Європі залишається слабо оцифрованим, нами 

запропоновано одним із стратегічних пріоритетів аграрної політики визнати 

сприяння реалізації цифрових аграрних проєктів (пов’язані з агробізнесом 4.0). 

Інвестиції в такі проєкти є важливим інструментом підвищення економічної 

ефективності й конкурентоспроможності вітчизняних підприємств і розвитку 

агробізнесу 4.0 у Європі. Отже, є резерви підвищення ефективності аграрних 

підприємств, які реалізують цифрові проєкти, що вимагають відповідного 

управління ними, зокрема володіння цифровими компетентностями [447]. 
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Створення та підтримка функціонування кластерів дає можливість 

забезпечити сталий інноваційний, конкурентоспроможний регіональний і 

національний розвиток аграрного сектора [465; 466; 467]. Отже, кластерна 

структура на відповідній території може сприяти її інноваційному розвитку на 

основі ініціації та реалізації інноваційних проєктів, зокрема щодо агробізнесу 

4.0. У цьому контексті результати кластерного аналізу методом Варда 

(евклідові відстані) дозволили нам сформувати чотири кластери (рис. 3.17). 

 

Рис. 3.17. Вертикальна дендрограма результатів кластерного аналізу 

реалізації інвестиційно-інноваційних проєктів у підприємствах аграрного 

сектора регіонів України, 2016–2019 рр. 

Джерело: побудувала авторка за даними МАПП. 

На другому етапі виконано кластерний аналіз методом k-середніх 

(рис. 3.18). Його результати виявилися дуже близькими до попередніх. 

Відповідно до групової кластеризації, 23 аналізовані регіони (Донецьку обл. із 

кластеризації вилучено через нетиповість показників) об’єднано в чотири 

кластери, кожен із яких представлений відносно однорідними параметрами 

реалізації інвестиційно-інноваційних проєктів в аграрному секторі. 
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Рис. 3.18. Результати кластерного аналізу (методом k-середніх) реалізації 

інвестиційно-інноваційних проєктів в підприємствах аграрного сектора 

регіонів України, 2016–2019 рр. 

Примітка. Х1 – загальна кількість проєктів, од.; Х2 – середня вартість одного проєкту, 

млн грн; Х3 – питома вага власних коштів у структурі джерел проєктного фінансування, %. 

Джерело: побудувала авторка за даними МАПП. 

Кластер 1 – «Провідні регіони з високим потенціалом реалізації 

інвестиційно-інноваційних проєктів в аграрному секторі (із високим 

потенціалом інноваційного розвитку)». Перший кластер включає Вінницьку та 

Сумську області. Регіони, що належать до цього кластера (8,7 % від загальної 

кількості регіонів), характеризуються найбільшою інноваційною активністю: 

(i) середня загальна кількість проєктів на регіон становила 26 од.; (ii) середня 

вартість проєкту дорівнювала 364,6 млн грн; (iii) середня питома вага власних 

коштів для реалізації проєктів дорівнювала 86,8 %.  

Кластер 2 – «Регіони-послідовники лідерів із середнім потенціалом 

інноваційного розвитку». До другого кластера належать Житомирська, 

Київська, Одеська та Хмельницька області. Регіони цього кластера (17,4 % від 

загальної кількості), характеризуються середнім рівнем інноваційної 
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активності: (i) середня загальна кількість проєктів у регіоні становила 12 од.; 

(ii) середня вартість проєкта дорівнювала 172,0 млн грн; (iii) середня питома 

вага власних коштів для реалізації проєктів становила 66,8 %. 

Кластер 3 – «Регіони-середняки із низьким потенціалом для інноваційного 

розвитку». До третього кластера віднесено такі регіони: Закарпатська, 

Кіровоградська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Полтавська, Рівненська, 

Херсонська, Черкаська та Чернівецька області. Регіони, що потрапили до цього 

кластера (43,5% від загальної кількості), характеризуються низьким рівнем 

інноваційної активності: (i) середня загальна кількість проєктів на регіон 

становила 29 од.; (ii) середня вартість проєкта – 25,7 млн грн; (iii) середня 

питома вага власних коштів для реалізації проєктів – 72,3 %. 

Кластер 4 – «Регіони-аутсайдери із дуже низьким потенціалом для 

інноваційного розвитку». Четвертий кластер охоплює такі регіони: Волинську, 

Дніпропетровську, Запорізьку, Івано-Франківську, Тернопільську, Харківську 

та Чернігівську області. Регіонам цього кластера (30,4 % від усіх) притаманний 

дуже низький рівнем інноваційної активності: (i) середня загальна кількість 

проєктів на регіон становить 7 од.; (ii) середня вартість проєкту – 78,0 млн грн; 

(iii) середня питома вага власних коштів для реалізації проєктів – 70,8 %. 

Аналіз свідчать про статистичну надійність здобутих результатів, тому 

вони можуть бути враховані під час формування регіональної та аграрної 

політики щодо інноваційного розвитку, використані для проєктного управління 

потенціалом інноваційного розвитку агробізнесу 4.0 на засадах кластерів та/або 

організації міжрегіональних інноваційних кластерів. Зроблений висновок 

підтверджують і результати попередніх наших досліджень [447]. 

Одним із типових екологічних проєктів, які інтенсивно впроваджують 

аграрні підприємства України, є проєкти органічного виробництва. Станом на 

31.12.2019 р. в Україні 617 підприємств упровадили такі проєкти, із яких 

470 аграрних товаровиробників, сертифікованих за стандартом, еквівалентним 

органічному законодавству ЄС і США. Загальна площа сільгоспземель 

(органічних і перехідного періоду) становить 467,980 тис. га. У регіональному 
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вимірі (рис. 3.19) умовно можна виділити чотири групи (кластери) [468]: 

(і) високий рівень проєктної активності характерний для таких областей: 

Київська (83 од.), Вінницька (64 од.), Херсонська (54 од.), Миколаївська (45 од.) 

та Одеська (40 од.); (іі) достатній рівень – для таких областей: Житомирська 

(34 од.), Львівська (32 од.), Полтавська (27 од.), Харківська (25 од.), 

Хмельницька (25 од.), Дніпропетровська (22 од.) та Рівненська (22 од.); 

(ііі) середній рівень – для таких областей: Волинська (19 од.), Закарпатська 

(18 од.), Запорізька (18 од.), Черкаська (16 од.), Чернігівська (16 од.), 

Кіровоградська (12 од.), Луганська (12 од.) та Івано-Франківська (11 од.); 

(іv) низький рівень – для Тернопільської (10 од.), Сумської (7 од.), Чернівецької 

(4 од.) та Донецької (1 од.) областей.  

 

Рис. 3.19. Регіональні відмінності впровадження проєктів органічного 

виробництва в підприємствах аграрного сектора України  

станом на 31.12.2019 р., од. 

Джерело: побудувала авторка на основі даних Міністерства розвитку економіки, 

торгівлі та сільського господарства України [468] з використанням програми QGIS 3.10. 
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Очевидно, що зі збільшенням попиту на органічну продукцію кількість 

проєктів збільшуватиметься, а отже, зростатиме й потреба у кваліфікованих 

менеджерах проєктів [469]. Отже, розроблення й реалізацію органічних 

проєктів вважаємо перспективним напрямом проєктно-інноваційної діяльності 

аграрних підприємств, особливо тих регіонів, де є інвестиційно привабливі для 

органічного виробництва землі.  

Наступний крок передбачав здійснення статистико-економічного опису 

основних параметрів конкретних проєктів на основі сформованої за 

результатами п’ятирічного моніторингу й систематизованої інформаційної бази 

за 2016–2020 рр. на прикладі окремих регіонів, зокрема: Волинської обл. 

(дод. В, табл. В.7); Сумської обл. (дод. В, табл. В.8); Черкаської обл. (дод. В, 

табл. В.9); Львівської та Чернігівської областей. Зазначені регіони охоплюють 

різні природно-кліматичні зони й галузеву спеціалізацію аграрного сектора. 

Загалом ми зібрали й опрацювали дані про стан підготовки та впровадження 

140 інвестиційно-інноваційних проєктів у підприємствах різних областей, 

зокрема: Волинська (27 од.), Львівська (4 од.), Сумська (34 од.), Черкаська 

(57 од.) та Чернігівська (18 од.). З огляду на те, що не по всіх проєктах зібрано 

вичерпний перелік даних, то в окремих випадках кількість спостережень різна.  

У результаті математико-статистичної обробки даних визначено основні 

економічні параметри найбільш важливих інвестиційно-інноваційних проєктів 

аграрних підприємств досліджуваних областей (табл. 3.14). Так, середній рівень 

рентабельності становить 31 %, варіюючи від 12 до 72 %; середній строк 

окупності проєкту дорівнює 4,867 року, варіюючи від 1 до 15 років; середній 

соціальний ефект, виміряний кількість створених робочих місць, становить 

майже 29 од., варіюючи від двох до 500 робочих місць; для більшості проєктів 

притаманний 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 %. Найбільший рівень варіації характерний для кошторисної вартості 

проєктів (277,7 %) і соціального ефекту (240,0 %), дещо менша, однак теж 
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висока, варіація притаманна для строку окупності проєктів (60,8 %). Одержані 

дані дають науковцям, інвесторам, топ-менеджерам й іншим стейкголдерам 

уявлення про основні кількісні економічні параметри проєктів аграрних 

підприємств, якими управляють проєктні менеджери на локальному рівні.  

Таблиця 3.14 

Статистичний опис основних економічних параметрів найбільш важливих 

інвестиційно-інноваційних проєктів аграрних підприємств досліджуваних 

областей, 2016–2020 рр. 

Показники 

Рівень 

рентабель-

ності 

проєкту, % 

Строк 

окупності 

проєкту, 

років 

Соціальний 

ефект 

проєкту, од. 

Ринок 

збуту 

продукції 

проєкту 

Кошторисна 

вартість 

проєкту,  

млн грн 

Стан 

реалізації 

проєкту, 

% 

Галузь 

реалізації 

проєкту 

Кількість 

спостережень 
31 79 58 89 61 89 140 

Середнє 

значення 
30,968 4,867 28,897 1,966 69,095 69,934 3,593 

Медіана 25,000 4,000 10,000 2,000 12,900 88,000 4,500 

Мода 25,000 3,000 10,000 2,000 3,000 100,000 5,000 

Частота моди 12,000 19,000 7,000 58,000 5,000 35,000 50,000 

Мінімум 12,000 1,000 2,000 1,000 0,800 0,000 1,000 

Максимум 70,000 15,000 500,000 3,000 1313,000 100,000 7,000 

Дисперсія 254,230 8,750 4800,760 0,350 36816,880 1203,910 4,370 

Стандартне 

відхилення 
15,945 2,959 69,288 0,593 191,877 34,697 2,091 

Коеф. варіації 51,488 60,792 239,778 30,136 277,699 49,615 58,201 

Стандартна 

помилка 
2,864 0,333 9,098 0,063 24,567 3,678 0,177 

Асиметрія 1,521 1,379 5,973 0,007 5,133 -0,758 -0,020 

Ексцес 1,160 1,978 39,231 -0,065 30,431 -0,915 -1,442 

Джерело: авторські розрахунки. 

Результати групування інвестиційно-інноваційних проєктів аграрних 

підприємств досліджуваних областей за терміном (тривалістю) реалізації та 

станом реалізації проєкту (рис. 3.20) вказують на істотний рівень диференціації 

цих економічних параметрів проєктів. Так, 23 проєкти (39 %) були 

короткостроковими (один рік); 28 проєктів (47 %) – середньострокові (2–

4 роки); 9 проєктів (14 %) – довгострокові (п’ять і більше років). Більшість 

(41 %) аналізованих проєктів (35 од.) характеризуються 100 % завершеністю; 

для 31 % проєктів (26 од.) притаманний відносно високий рівень реалізації 

(50,1–99,9 %); по 14 % проєктів (по 12 од.) характеризуються відповідно 
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середнім (25,1–50,0 %) і низьким рівнем реалізації (до 25,0 %), тобто їхнє 

практичне втілення перебуває на початковій стадії й триває до теперішнього 

часу (станом на 2020 р.). Отже, в основному аграрні підприємства реалізують 

середньо- та короткострокові інвестиційно-інноваційні проєкти.  

     
термін реалізації   стан реалізації 

а) б) 

Рис. 3.20. Розподіл найбільш важливих інвестиційно-інноваційних проєктів 

аграрних підприємств досліджуваних областей за терміном (тривалістю) 

реалізації (а) і станом реалізації проєкту (б), 2016–2020 рр. 

Джерело: побудувала авторка. 

Цікавими й цінними з науково-практичного погляду виявилися результати 

групування інвестиційно-інноваційних проєктів аграрних підприємств 

досліджуваних областей за кошторисною вартістю й терміном окупності 

реалізації проєкту (рис. 3.21), які, знову-таки, свідчать про істотний рівень 

диференціації цих економічних параметрів проєктів, що, очевидно, є 

результатам відмінних фінансових можливостей суб’єктів агробізнесу й різних 

рівнів їхньої готовності очікувати окупності вкладених коштів. Установлено, 

що підприємства найбільше реалізують проєкти вартістю до 10 млн грн (44 %), 

які умовно можна кваліфікувати як малі; 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 умовно можна 

кваліфікувати як середні за масштабом; вартість 13 % проєктів перевищує 

100 млн грн, ці проєкти умовно можна кваліфікувати як великі.  

39%

34%

13%

14%

1 рік 2 роки

3–4 роки 5 і більше років

14%

14%

31%

41%

до 25 % 25,1–50,0 %

50,1–99,9 % 100,0 %
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а) б) 

Рис. 3.21. Розподіл найбільш важливих інвестиційно-інноваційних проєктів 

аграрних підприємств досліджуваних областей за кошторисною вартістю 

(а) і терміном окупності проєкту (б), 2016–2020 рр. 

Джерело: побудувала авторка. 

За терміном окупності абсолютна більшість (51 %) аналізованих проєктів 

потрапила до групи, що характеризується тривалістю 3,1–5,0 років; для 22 % 

проєктів характерний відносно швидкий термін окупності – до трьох років; для 

16 % проєктів термін окупності варіює від 5,1 до 10,0 років. Водночас майже 

кожен десятий проєкт має термін окупності понад 10 років, що, хоч і є доволі 

тривалим, проте вказує на серйозність намірів інвесторів, які готові ризикувати 

й вкладати кошти в довгострокові проєкти. 

Установлено також диференціацію проєктів за основними показниками 

економічної та соціальної ефективності (рис. 3.22). Так, для більшості (55 %) 

аналізованих проєктів притаманний середній рівень рентабельності (25,0–

50 %); близько третини (29 %) проєктів характеризуються відносно низьким (до 

25 %) рівнем рентабельності; водночас для 16 % проєктів характерний відносно 

високий (понад 50 %) рівень рентабельності. У результаті реалізації більшості 

(52 %) проєктів створюється до 10 робочих місць від кожного; у 41 % випадків 

створюється від 11 до 50 робочих місць; при цьому лише в результаті втілення 

7 % проєктів у кожному випадку створюється понад 51 робоче місце.  

Виявлено галузеві економічні особливості досліджуваних проєктів 

(табл. 3.15), зокрема: середній рівень рентабельності проєкту становив у 

44%

36%

7%

13%

до 10 млн грн 10,1–50,0 млн грн

50,1–100,0 млн грн понад 100 млн грн

22%

51%

16%

11%

до 3,0 років 3,1–5,0 років

5,1–10,0 років понад 10,0 років
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скотарстві 31,3 %, свинарстві – 32,2, птахівництві – 22,3, рослинництві – 47,5, 

харчовій і переробній галузі – 25,0, проєктів овочесховищ – 21,0, 

інфраструктурних проєктів – 32,0 %. Отже, найрентабельніші проєкти 

реалізували в рослинництві, найменш рентабельні овочесховища. 

    
а) б) 

Рис. 3.22. Розподіл найбільш важливих інвестиційно-інноваційних проєктів 

аграрних підприємств досліджуваних областей за рівнем рентабельності (а) 

та соціальним ефектом проєкту (б), 2016–2020 рр. 

Джерело: побудувала авторка. 

Середній строк окупності проєкту становив у скотарстві 5,7 року, 

свинарстві – 5,3, птахівництві – 3,8, рослинництві – 2,75, харчовій і переробній 

галузі – 3,3, проєктів овочесховищ – три роки, інфраструктурних проєктів – 

5,1 року. Отже, строки окупності в основному, але не завжди корелюють із 

рівнем рентабельності, оскільки для прикладу найменш рентабельні 

овочесховища окупаються чи не найшвидше, найшвидше окупаються інвестиції 

в проєкти галузі рослинництва, однак соціальна ефективність останніх 

найнижча проти інших галузей. Так, у результаті реалізації від кожного проєкта 

в скотарстві створюється в середньому 20 робочих місць; у свинарстві – 14, 

птахівництві – 132, рослинництві – 13, харчовій і переробній галузі – 14, 

проєктів овочесховищ – 30, інфраструктурних проєктів – 17 робочих місць. За 

соціальним ефектом позитивно вирізняються проєкти в птахівництві, що 

пов’язано із їхнім великим масштабом, одним із підтверджень чого є найбільша 

середня вартість проєкту в цій галузі – 450,5 млн грн. 

29%

55%

16%

до 25 % 25–50 % понад 50 %

52%
41%

7%

до 10 місць 11–50 місць
понад 51 місце
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Таблиця 3.15 

Статистичний опис основних економічних параметрів найбільш важливих 

інвестиційно-інноваційних проєктів аграрних підприємств досліджуваних 

областей у розрізі галузей, 2016–2020 рр. 

Показники 
Потуж-

ність* 

Рівень 

рентабель-

ності 

проєкту, % 

Строк 

окупності 

проєкту, 

років 

Соціаль-

ний ефект 

проєкту,  

од. 

Кошторисна 

вартість 

проєкту,  

млн грн 

Стан 

реалізації 

проєкту, 

% 

Проєкти в скотарстві (n = 41) 

Середнє значення 504 31,3 5,7 20 20,5 72,2 

Мінімум 50 20,0 2,0 3 0,8 0,0 

Максимум 4421 60,0 10,0 60 150,0 100,0 

Стандартне відхилення 748,3 12,5 2,4 16,4 37,1 35,2 

Проєкти у свинарстві (n = 16) 

Середнє значення 3040 32,2 5,3 14 6,6 79,9 

Мінімум 300 19,0 2,5 3 3,0 5,0 

Максимум 17000 60,0 15,0 50 13,0 100,0 

Стандартне відхилення 4336,9 16,6 3,9 14,1 4,0 31,3 

Проєкти в птахівництві (n = 7) 

Середнє значення 650/182,5 22,3 3,8 132 450,5 76,1 

Мінімум 0,056/45 12,0 1,0 4 17,3 20,5 

Максимум 3120/320 30,0 8,0 500 1313,0 100,0 

Стандартне відхилення 1381,4/194,5 9,3 2,6 194,4 747,0 33,4 

Овочесховища (n = 6) 

Середнє значення 8517 21,0 6,0 30 16,0 56,0 

Мінімум 400 20,0 3,0 10 16,0 6,0 

Максимум 40000 22,0 15,0 50 16,0 100,0 

Стандартне відхилення 6322,9 1,0 2,3 20,0 0,0 16,1 

Інфраструктура для зберігання продукції (елеватори) (n = 50) 

Середнє значення 47600 32,0 5,1 17 78,1 62,8 

Мінімум 200 15,0 2,0 2 0,8 0,0 

Максимум 300000 70,0 10,0 75 500,0 100,0 

Стандартне відхилення 61241,2 19,3 2,8 18,6 136,0 36,4 

Проєкти в харчовій та переробній галузі (n = 7) 

Середнє значення ** 25,0 3,3 14 9,5 50,5 

Мінімум ** 25,0 2,0 3 4,0 20,0 

Максимум ** 25,0 5,0 50 15,0 90,0 

Стандартне відхилення ** 0,0 1,3 20,1 7,8 35,0 

Проєкти в рослинництві (n = 13) 

Середнє значення ** 47,5 2,75 13 в/д 77,5 

Мінімум ** 25,0 2,0 5 в/д 7,0 

Максимум ** 70,0 5,0 30 в/д 100,0 

Стандартне відхилення ** 31,8 1,2 9,7 в/д 34,8 

Примітка. *Потужність проєктів у скотарстві та свинарстві наведено в поголів’ї; у 

птахівництві – тис. гол. / млн шт. яєць; овочесховища та інфраструктура для зберігання 

продукції (елеватори) – т. **Дані не представлено через різні одиниці виміру потужності. В/д 

– відсутні дані. 

Джерело: авторські розрахунки. 
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Середня вартість проєкту становила в скотарстві 20,5 млн грн, свинарстві – 

6,6, харчовій і переробній галузі – 9,5, проєктів овочесховищ – 16,0, 

інфраструктурних проєктів – 78,1 млн грн. Середній стан реалізації 

аналізованих проєктів найвищим був у свинарстві (79,9 %), а найменший – у 

харчовій і переробній галузі – 50,5 %. Щодо ринків збуту продукції проєкту, то 

в скотарстві, свинарстві, рослинництві, харчовій і переробній галузі проєкти 

переважно зорієнтовані на регіональні та/або національні ринки, у 

птахівництві, проєкти овочесховищ й інфраструктурні проєкти – переважно 

зорієнтовані на національні та/або зовнішні ринки.  

Ідентифіковано особливості проєктів у розрізі масштабів ринку збуту 

продукції (табл. 3.16), зокрема неочікуваним виявилося, що середній рівень 

рентабельності проєктів, переважно зорієнтованих на національний і зовнішній 

ринок (25,7 %), нижчий проти відповідного показника для спрямованих на 

національний (34,3 %) і регіональний (30,4 %) ринки. 

Таблиця 3.16 

Статистичний опис основних економічних параметрів найбільш важливих 

інвестиційно-інноваційних проєктів аграрних підприємств досліджуваних 

областей у розрізі масштабу ринку збуту продукції проєкту, 2016–2020 рр. 

Показники 

Рівень 

рентабель-

ності 

проєкту, % 

Строк 

окупності 

проєкту, 

років 

Соціальний 

ефект 

проєкту,  

од. 

Кошторисна 

вартість 

проєкту,  

млн грн 

Стан 

реалізації 

проєкту, % 

Проєкти, переважно зорієнтовані на регіональний ринок (n = 17) 

Середнє значення 30,4 4,7 17 22,2 73,4 

Мінімум 20,0 2,0 3,0 1,0 6,0 

Максимум 60,0 10,0 50,0 67,5 100,0 

Стандартне відхилення 12,4 2,6 16,1 26,2 33,3 

Проєкти, переважно зорієнтовані на національний ринок (n = 58) 

Середнє значення 34,3 4,9 37 90,7 67,8 

Мінімум 12,0 2,0 2 10,4 7,0 

Максимум 70,0 15,0 500 227,0 100,0 

Стандартне відхилення 21,9 3,0 88,1 89,4 35,8 

Проєкти, переважно зорієнтовані на національний та зовнішній ринок (n = 14) 

Середнє значення 25,7 7,2 67 549,6 58,7 

Мінімум 25,0 4,0 15 75,0 10,0 

Максимум 30,0 10,0 200 1313,0 100,0 

Стандартне відхилення 1,9 2,4 88,9 460,7 34,0 

Джерело: авторські розрахунки. 
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Аналогічна рівню рентабельності диференціація характерна для строку 

окупності проєктів, який коротший для проєктів, зорієнтованих на 

регіональний (4,7 року) і національний (4,9 року) ринки, проте значно довший 

для проєктів, спрямованих на національний і зовнішній ринки (7,2 року). Разом 

із цим, як ми й очікували, саме останні проєкти забезпечували найбільший 

соціальний ефект (у середньому 67 робочих місць), у той час як реалізація 

проєктів, спрямованих на регіональний і національний ринки, спряла 

відповідно створенню 17 і 27 робочих місць. Середня вартість проєктів, 

переважно зорієнтованих на національний і зовнішній ринок (549,6 млн грн), 

перевищувала аналогічні показники проєктів, спрямованих на національний і 

регіональний ринки, відповідно в 6,1 та 24,8 раза.  

Завершальний крок цього етапу дослідження передбачав емпіричну 

перевірку гіпотези про наявність кореляційних взаємозв’язків між основними 

економічними параметрами аналізованих проєктів, а саме: між кошторисною 

вартістю, рівнем рентабельності, соціальним ефектом, станом реалізації, 

масштабом ринку та галуззю. У результаті виконаного кореляційного аналізу 

зазначену гіпотезу частково підтверджено, оскільки, як ми й припускали, 

виявлено статистично надійний прямий помітний кореляційний зв’язок вартості 

проєкту й строку його окупності (r = 0,532) та масштабом ринку (r = 0,641), а 

також дуже високий прямий зв’язок цієї вартості із 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 

ринком збуту слабкої тісноти (r = 0,203), а також обернений слабкий зв’язок із 

галуззю реалізації проєкту (r = -0,277). Рівень рентабельності проєкту мав 

прямий слабкий кореляційний зв’язок із станом його реалізації (r = 0,167) та 

галуззю (r = 0,108), а також із соціальним ефектом (r = 0,152). Стан реалізації 

проєкту мав високий обернений кореляційний зв’язок із кошторисною вартістю 

(r = -0,756) та слабкий обернений зв’язок із масштабом ринку збуту проєкту 

(r = -0,123), тобто більшим за вартістю й за масштабами ринку проєктам 

притаманний нижчий ступінь реалізації. Між галуззю реалізації проєктів і 
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масштабом ринку збуту виявлено прямий слабкий кореляційний зв’язок 

(r = 0,202), галузь також справляє вплив на кошторисну вартість проєктів, що 

характеризується слабким прямим кореляційним зв’язком (r = 0,106). В інших 

випадках зв’язок був відсутнім або статистично ненадійним.  

Ґрунтуючись на результатах кореляційного аналізу, зроблено кілька спроб 

побудувати однофакторні економетричні моделі, частина із яких виявилася 

успішними (табл. 3.17). Водночас моделі залежності строку окупності проєкту 

від його вартості та рівня рентабельності, галузі та масштабу ринку збуту 

виявилися статистично не надійними при заданому рівні значущості. Отже, у 

результаті регресійного аналізу встановлено, що з підвищенням вартості 

проєкту на 1 млн грн строк його окупності зростає на 0,0048 року. Коефіцієнт 

детермінації вказує на те, що варіація терміну окупності проєкту на 28,3 % 

пояснюється варіацією його вартості. Статистичні параметри цієї модель 

свідчать про її прийнятну якість, надійність і достовірність, тому вона може 

бути використана під час ухвалення проєктних управлінських рішень.  

Таблиця 3.17 

Параметри економетричних моделей (a) залежності строку окупності 

проєкту від його вартості та (б) залежності соціального ефекту від вартості 

проєкту в аграрних підприємствах досліджуваних областей, 2016–2020 рр. 

Ознаки й 

статистична 

характеристика 

Показники та їхнє значення 

Модель залежності строку 

окупності проєкту від його 

вартості (n = 19) 

Модель залежності соціального 

ефекту від вартості проєкту 

(n = 25) 

Лінійна регресійна 

модель 
y = 4,3537 + 0,0048x y = 9,0977 + 0,1478x 

Коефіцієнт 

кореляції (r) 

r = 0,532 (тіснота зв’язку 

середня/помітна) 

r = 0,958 (тіснота зв’язку дуже 

висока) 

Коефіцієнт 

детермінації (R2) 

R2 =0,283 (статистично значущий, 

оскільки значущість F < 0,05) 

R2 = 0,918 (статистично значущий, 

оскільки значущість F < 0,05) 

F-критерій Фішера 
Fфакт = 6,7; Fтабл = 1,17 – за 95 % 

рівня ймовірності; Fфакт > Fтабл 

Fфакт = 256,7; Fтабл = 1,23 – за 95 % 

рівня ймовірності; Fфакт > Fтабл 

t-критерій 

Стьюдента 

tфакт = 3,06; tтабл = 2,10 – за 95 % 

рівня ймовірності; tфакт > tтабл 

tфакт = 56,03; tтабл = 2,06 – за 95 % 

рівня ймовірності; tфакт > tтабл 

Джерело: авторські розрахунки. 

З’ясовано, що з підвищенням вартості проєкту на 1 млн грн кількість 

створених робочих місць у результаті його реалізації зростає на 0,1478 од. 
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Коефіцієнт детермінації свідчить, що коливання соціального ефекту проєкту на 

91,8 % пояснюється варіацією його вартості. Розроблена модель у цілому є 

статистично якісною, надійною та достовірною, тому вона може бути 

використана під час ухвалення проєктних управлінських рішень і 

прогнозування соціального ефекту проєктів в умовах дефіциту даних. 

Результати оцінювання компонентів зазначених економетричних моделей 

(табл. 3.18) підтвердили статистичну надійність окремих їхніх параметрів за 

заданого 95 % рівня надійності, що, знову-таки, вказує на їхню адекватність.  

Таблиця 3.18 

Результати оцінювання параметрів економетричних моделей  

(a) залежності строку окупності проєкту від його вартості та (б) залежності 

соціального ефекту від вартості проєкту в аграрних підприємствах 

досліджуваних областей, 2016–2020 рр. 

Змін-

ні 

Модель (а) залежності строку окупності 

проєкту від його вартості (n = 19) 

Модель (б) залежності соціального 

ефекту від вартості проєкту (n = 25) 

Регре-

сори, 

коеф. 

Стан-

дартна 

помилка 

t-

статис-

тика 

P-

значе-

ння 

β-

коефі-

цієнт 

Регре-

сори, 

коеф. 

Стан-

дартна 

помилка 

t-

статис-

тика 

P-

значе-

ння 

β-

коефі-

цієнт 

y 4,3537 0,6239 6,9784 0,0000 - 9,0977 2,5083 3,6270 0,0014 - 

x1 0,0048 0,0018 2,5921 0,0190 0,5322 0,1478 0,0092 16,0225 0,0000 0,9580 

Примітка. Курсивом виділено статистично значущі показники за рівня надійності 95 %. 

Джерело: авторські розрахунки. 

Певною мірою узагальнюючи, можна визначити основні проблеми 

реалізації інноваційних проєктів в аграрних підприємствах: недосконалість і 

несформованість інституційного забезпечення; обмежений перелік активів, які 

можуть брати банки як заставу; наявний механізм ціноутворення на аграрному 

ринку часто стоїть на заваді високій ефективності; недовіра (або низька довіра) 

зарубіжних приватних інвесторів до держави й органів державного управління; 

великий розрив у фахових компетентностях, якими володіють випускники 

закладів вищої освіти, із тими, яких потребують роботодавці [446].  

Щодо компетентностей, якими володіють сучасні здобувачі вищої освіти в 

Україні, то цікавими є результати дослідження, якими виявлено, що найгірше 

вони можуть управляти проєктами, вирішувати комплексні проблеми та не 

мають стратегічного мислення (на думку представників підприємств) [470]. 
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Недосконалість системи управління у вітчизняних аграрних підприємствах і 

компетентності менеджерів і/або власників можна продемонструвати на такому 

реальному прикладі: один керівник купив на 4 млн грн датчиків GPS (ще 

чотири року тому), які ні з чим не можна інтегрувати, тому зараз це все вже не 

потрібне. Або, трапляються ситуації, коли підприємство скуповує різні 

системи, не замислюючись – навіщо. Якщо першою проблемою є те, яким 

керівник бачить кінцевий результат упровадження системи, то друга – це 

загальна культура бізнесу, тобто якою є взаємодія людей, освіченість, 

зацікавленість їх у чомусь новому [471]. Питання освіти наразі надзвичайно 

актуальне, оскільки компетентних кадрів в аграрному секторі (особливо 

агрономів і спеціалістів технічного профілю) бракує, тому, щоб реалізувати 

інноваційні агарні проєкти, це потрібно змінювати в першу чергу. 

Стосовно перспектив вирішення деяких із указаних проблем, варто 

зазначити, що МОН робить акцент на формуванні сприятливого інституційного 

(у т. ч. правового) клімату в Україні для впровадження інновацій, насамперед 

для успішної реалізації інноваційних проєктів, зокрема, створених у межах 

міжнародних програм, і кращу комерціалізацію наукових результатів. Так, 

фахівці МОН спільно з науковцями, представниками бізнесу та громадських 

організацій розробили проєкт системної підтримки й розвитку інноваційної 

діяльності, що нині втілюють у життя через низку проєктів законодавчих актів, 

які або прийнято вже в першому читанні, або схвалено Урядовим комітетом 

Кабінету Міністрів. Наприклад, зміни до Закону України «Про державне 

регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» передбачали субсидії 

для проєктів високотехнологічних виробництв, створених вітчизняними 

промисловими підприємствами за участю вітчизняних наукових установ або 

вишів [472], однак, на жаль, їх не внесено. Водночас аграрний сегмент у цьому 

контексті не здобув поки що належної уваги, хоча певні кроки теж зроблено. 

Так, у 2017 р. набрав чинності «Порядок використання коштів, передбачених у 

державному бюджеті для часткової компенсації вартості сільськогосподарської 

техніки та обладнання вітчизняного виробництва» [473]. Цей захід покликаний 
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зробити нову техніку із сучасними технологіями доступнішою для аграрних 

виробників через часткову компенсацію їм вартості сільгосптехніки й обладнання 

вітчизняного виробництва (20 % вартості без урахування ПДВ компенсує 

держава). Позитивно, що цю програму державної фінансової підтримки 

зафіксовано на п’ять років, оскільки такі проєкти мають бути тривалими.  

З іншого боку, для подолання наявного диспаритету кількості випускників 

до реальної потреби фахівців в аграрному секторі (якість освіти також не 

відповідає очікуванням бізнесу) й підвищення їхньої готовності до управління 

технологічними змінами, що нині відбуваються в аграрному виробництві 

України (модулі точного землеробства, використання дронів, GPS-технологій, 

смарт-технологій тощо), фахівці Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) 

розпочали роботу над новим пілотним проєктом «Рейтинг УКАБ», метою якого 

є допомога МОН та МАПП знайти модель трансформації аграрної освіти та 

науки в Україні. На думку генерального директора УКАБ, сучасна освіта має 

перебувати в постійному зв’язку трьох елементів: абітурієнт, навчальний 

заклад, бізнес. Система мусить працювати так, щоб майбутній спеціаліст 

вивчав попит ринку, а освітній заклад відповідав на ці вимоги, ураховуючи те, 

що агросектор став дуже технологічним, що потребує посилення практичної 

підготовки [474]. Президент УКАБ як голова Ради з питань аграрної освіти при 

МОН переконаний, що сучасній аграрній освіті та науці вкрай необхідні 

негайні кардинальні реформи, а не повільні спроби втілювати зміни. На його 

думку, запровадження приватно-державного партнерства та дуальної освіти є 

першочерговим завданням, що вирішить проблему якості освіти. Якщо держава 

не зможе забезпечити фінансування реформ, необхідно надати навчальним 

закладам повну автономію в прийнятті рішень, при цьому бізнес повинен мати 

змогу легально фінансувати освіту й науку [475]. Отже, практична реалізація 

зазначених заходів сприятиме активізації процесу впровадження інноваційних 

проєктів в агробізнесі й підвищенню ефективності аграрних підприємств. 
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3.3. Оцінка й аналіз готовності аграрних підприємств до впровадження 

інноваційних проєктів та управління ними 

 

Уперше в Україні наприкінці 2011 р. журнал «Інвестгазета» та компанія 

«Технології Управління Спайдер Україна» за підтримки Київського відділення 

Project Management Institute реалізували «Спецпроєкт «Краща проєктна 

команда», спрямований на побудову рейтингу підприємств за критерієм 

активності використання ними проєктного підходу у своїй господарській 

діяльності як інструменту досягнення бізнес-цілей. У цьому рейтингу 

оцінювали рівень зрілості систем управління проєктами в корпоративному 

секторі, а також тієї цінності, яку має для бізнесу практичне застосування 

проєктного підходу. За результатами проведеного дослідження, яким охоплено 

250 суб’єктів господарювання, з’ясовано, що до десятки рейтингу «Найкраща 

проєктна команда» ввійшла компанія «Миронівський хлібопродукт» поряд із 

такими лідерами рейтингу, як: «МТС-Україна», «УкрСиббанк» та ін. На думку 

експертів, навіть сама присутність у рейтингу є важливою, адже це свідчить про 

те, що підприємство дотримується високих стандартів управління проєктами. 

Наявність у рейтингу агрохолдингів експерти визнали показовою, оскільки тут 

проєктний підхід застосовують не лише до управління проєктами, але й 

упевнено просувають до системного управління портфелем проєктів. Водночас 

слід зазначити, що рівень практичного застосування принципів проєктного 

підходу суб’єктами агробізнесу на сучасному етапі є досить низьким, хоча 

останнім часом проєктна діяльність агрохолдингів дещо пожвавилася.  

За результатами подібного рейтингового дослідження стану застосування 

концепції проєктного менеджменту підприємствами України у 2015 р. 

з’ясовано, що попри кризовий стан економіки, одним із ключових трендів є 

розвиток застосування проєктного підходу в українських суб’єктах 

господарювання, оскільки бізнес націлений одержувати максимальні 

результати від використання наявних ресурсів. Власники й менеджери 

підприємств оцінили можливості проєктного менеджменту як найефективнішої 
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технології менеджменту, що дозволяє одержувати максимальні результати від 

наявних ресурсів. Кількість проєктів збільшується щорічно, відповідно зростає 

кількість менеджерів проєктів і їхня кваліфікація. Бізнес вступив у наступний 

етап розвитку, який характеризується розширенням застосування проєктного 

підходу в підприємствах як по вертикалі, так і по горизонталі. На жаль, в 

агропромисловому комплексі України, на противагу іншим, не так активно 

використовують проєктний підхід, застосовуючи його в основному в проєктах 

реконструкції та/або модернізації [476]. У зв’язку із цим особливої уваги 

заслуговує необхідність вирішення проблеми готовності аграрних підприємств 

до впровадження інноваційних проєктів та застосування проєктного підходу до 

управління ними в аграрних підприємствах із тим, щоб забезпечити їхню 

конкурентоспроможність і сталий розвиток.  

Однією з ключових проблем є непоодинокі випадки неготовності 

власників і керівників аграрних підприємств, фермерських господарств, а також 

господарств населення до впровадження інновацій [477]. Особливо гостро ця 

проблема відчувається в регіонах, де в структурі аграрного виробництва 

переважають господарства населення, адже їхній фінансовий та організаційний 

ресурс є значно меншим, ніж в аграрних підприємств чи агрохолдингів, що 

істотно зменшує потенціал для впровадження інновацій [466]. З іншого боку, 

установлено, що частка сільгосптоваровиробників у Харківській області, 

готових до системного впровадження технологічних блоків і цілісних 

технологій, не перевищувала 20 % протягом 2012–2013 рр. [402]. Щоб 

визначити сучасний стан і тенденції готовності аграрних підприємств до 

впровадження інноваційних проєктів та управління ними, ми виконали пілотне 

дослідження із використанням запропонованої в попередньому розділі 

методології на першому етапі на макрорівні в цілому та в розрізі галузей і 

великих, середніх, малих підприємств (у т. ч. мікропідприємств), на другому 

етапі – на прикладі 46 аграрних підприємств Харківської області.  

На першому етапі для розрахунків використано метод нормування 

відносно еталона. Для показників стимуляторів обрано найкраще значення 
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серед різних за розмірами підприємствами по досліджуваній галузі (окремо в 

цілому по сільському господарству, мисливству й наданні пов’язаних із ними 

послугами, по рослинництву й тваринництву). Для показників дестимуляторів 

обрано найменше значення серед різних за розмірами підприємств.  

Результати розрахунку нестандартизованих показників представлено в 

дод. В, табл. В.10, а стандартизованих – у табл. В.11. З огляду на дефіцит 

інформаційного забезпечення для розрахунку всіх запропонованих показників 

дослідження виконано лише на основі тих із них, які можна було визначити на 

основі офіційної статистичної звітності, що перебуває у відкритому доступі, та 

одержаних даних за запитом автора із Держслужби статистики України. Із цієї 

ж причини інтелектуальну та ресурсну готовність об’єднано в один компонент.  

Результати оцінювання технологічної, інтелектуальної та ресурсної 

готовності аграрних підприємств України до впровадження інноваційних 

проєктів (табл. 3.19) дали змогу виявити такі особливості: (і) у цілому 

підприємства аграрного сектора протягом 2010–2019 рр. мали низький рівень 

технологічної готовності (крім 2015 р., коли він був середнім), причому в його 

динаміці чіткої тенденції не виявлено; (іі) неочікуваним виявився вищий рівень 

технологічної готовності підприємств тваринництва проти рослинницької 

галузі, при цьому, якщо для підприємств тваринництва він був переважно 

середнім, то в рослинництві – переважно низьким; (ііі) великі підприємства як у 

цілому по аграрному сектору, так і в розрізі галузей, характеризувалися на 

порядок вищим рівнем технологічної готовності проти середніх і малих 

підприємств; у 2015 р. він був дуже високим (понад 80 балів), в окремі роки – 

високим (60–80 балів), проте останнім часом він був середнім (40–60 балів). 

Середні, малі, у т. ч. мікропідприємства, перебували переважно в зоні низького 

рівня технологічної готовності; (іv) інтелектуальна й ресурсна готовність, на 

відміну від технологічної, у динаміці закономірно зростала з року в рік, 

причому як у цілому, так і в розрізі галузей і підприємств різного розміру; її 

рівень на початку дослідження був дуже низьким, а наприкінці – середнім, а в 

рослинництві високим і дуже високим; (v) великі за розміром підприємства, 



268 

знову-таки, мали відносно вищий рівень інтелектуальної та ресурсної 

готовності проти інших як у цілому, так і в розрізі галузей. Крім того, відносно 

високим рівнем вирізнялися малі підприємства у рослинництві. 

Таблиця 3.19 

Оцінка технологічної, інтелектуальної та ресурсної готовності аграрних 

підприємств України до впровадження інноваційних проєктів залежно від 

розмірів та в розрізі галузей протягом 2010–2019 рр., балів  

Роки 

Технологічна готовність Інтелектуальна та ресурсна готовність 

Усього 

Великі 

підпри-

ємства 

Середні 

підпри-

ємства 

Малі 

підпри-

ємства 

з них 

мікро-

підпри-

ємства 

Усього 

Великі 

підпри-

ємства 

Середні 

підпри-

ємства 

Малі 

підпри-

ємства 

з них 

мікро-

підпри-

ємства 

Сільське господарство, мисливство та надання пов’язаних із ними послуг 

2010 30,5 в/д в/д 26,5 в/д 6,0 в/д в/д 5,0 в/д 

2011 32,4 в/д в/д 31,6 в/д в/д в/д в/д в/д в/д 

2012 33,3 в/д в/д 31,9 в/д в/д в/д в/д в/д в/д 

2013 28,7 50,2 26,2 26,4 25,8 10,1 17,6 9,4 10,8 10,0 

2014 31,1 55,1 27,9 29,3 28,6 11,5 14,7 11,0 12,5 9,6 

2015 48,1 85,3 41,3 45,7 43,3 14,7 20,1 13,6 16,5 12,6 

2016 40,4 66,6 35,6 41,3 42,6 19,8 24,8 18,2 22,7 18,3 

2017 35,3 49,8 33,4 34,9 33,7 25,8 39,6 22,9 29,7 22,0 

2018 33,1 45,7 33,1 30,0 29,4 33,3 63,7 28,4 37,4 27,8 

2019 31,3 44,0 33,2 29,3 33,5 49,0 100,0 36,2 41,9 32,4 

Рослинництво 

2010 33,9 в/д в/д в/д в/д 14,4 в/д в/д 10,6 в/д 

2011 36,2 в/д в/д в/д в/д 21,1 в/д в/д 23,3 в/д 

2012 36,7 в/д в/д в/д в/д 21,8 в/д в/д 23,2 в/д 

2013 30,7 48,9 28,2 32,3 32,8 23,6 21,3 23,9 23,5 20,8 

2014 31,5 54,4 27,9 33,7 35,4 27,2 22,4 27,3 27,9 20,3 

2015 45,8 86,3 40,4 47,0 46,9 34,5 30,8 33,7 36,3 26,6 

2016 40,7 64,7 36,4 45,0 50,0 48,7 46,6 45,4 53,2 41,2 

2017 36,8 53,2 34,5 38,7 39,6 64,1 62,2 59,8 69,1 47,6 

2018 35,9 52,2 35,5 34,7 40,9 82,3 100,0 76,0 86,7 60,0 

2019 в/д в/д в/д в/д в/д в/д в/д в/д в/д в/д 

Тваринництво 

2010 35,1 в/д в/д в/д в/д 7,0 в/д в/д 5,8 в/д 

2011 34,6 в/д в/д в/д в/д 8,6 в/д в/д 7,7 в/д 

2012 40,3 в/д в/д в/д в/д 10,1 в/д в/д 9,9 в/д 

2013 39,9 72,9 35,7 25,4 18,1 10,3 23,9 8,4 10,7 12,6 

2014 44,7 в/д в/д 28,3 19,3 11,5 в/д в/д 12,5 10,9 

2015 54,5 90,0 45,1 39,9 23,3 17,3 29,9 13,9 19,7 14,4 

2016 42,3 74,6 35,7 35,9 26,0 21,2 26,8 20,9 17,2 13,6 

2017 40,7 51,6 39,0 39,4 23,4 25,8 72,0 22,3 20,6 17,6 

2018 38,1 45,6 38,2 32,8 22,9 33,4 100,0 24,2 26,2 25,6 

2019 в/д в/д в/д в/д в/д в/д в/д в/д в/д в/д 

Джерело: авторські розрахунки. 



269 

Подібні тенденції зафіксовано в динаміці фінансової й управлінської 

готовності аграрних підприємств до впровадження проєктів (табл. 3.20).  

Таблиця 3.20 

Оцінка фінансової та управлінської готовності аграрних підприємств 

України до впровадження інноваційних проєктів залежно від розмірів  

та в розрізі галузей протягом 2010–2019 рр., балів  

Роки 

Фінансова готовність Управлінська готовність 

Усього 

Великі 

підпри-

ємства 

Середні 

підпри-

ємства 

Малі 

підпри-

ємства 

з них 

мікро-

підпри-

ємства 

Усього 

Великі 

підпри-

ємства 

Середні 

підпри-

ємства 

Малі 

підпри-

ємства 

з них 

мікро-

підпри-

ємства 

Сільське господарство, мисливство та надання пов’язаних із ними послуг 

2010 79,2 66,0 99,9 68,7 в/д 29,9 52,7 24,7 47,3 89,5 

2011 80,9 в/д в/д 78,5 в/д в/д в/д в/д в/д в/д 

2012 82,4 2,3 32,1 78,8 5,4 в/д в/д в/д в/д в/д 

2013 70,9 60,1 56,9 61,5 49,3 30,2 56,3 24,0 38,2 34,6 

2014 66,0 56,7 56,5 59,5 46,6 39,5 55,5 31,9 53,3 52,8 

2015 73,4 67,1 64,5 61,6 44,6 55,6 81,5 41,5 83,7 95,5 

2016 50,8 47,5 53,7 32,3 19,3 53,4 73,4 38,8 90,2 98,9 

2017 73,5 42,0 62,2 65,7 45,7 45,2 55,2 33,9 73,7 100,0 

2018 70,3 62,2 63,2 57,2 37,0 41,5 51,7 31,6 64,0 66,7 

2019 75,9 49,8 70,1 61,3 47,0 47,0 41,5 32,4 62,2 84,3 

Рослинництво 

2010 76,3 в/д в/д 85,4 в/д 29,1 в/д в/д 46,2 100,0 

2011 76,9 в/д в/д 79,4 в/д 28,8 32,0 26,5 32,9 33,0 

2012 80,0 1,6 20,3 78,5 12,4 29,6 31,5 25,4 38,1 34,1 

2013 71,5 50,9 50,9 61,6 53,3 26,7 32,2 23,2 31,8 29,1 

2014 62,9 49,5 51,3 59,1 51,3 36,7 38,3 32,1 45,2 44,7 

2015 73,1 65,0 62,7 58,7 44,4 54,9 61,1 45,2 72,3 82,6 

2016 50,3 45,4 52,5 29,3 18,9 53,3 54,0 42,1 77,9 85,1 

2017 70,3 40,8 61,3 63,4 45,7 44,0 40,3 34,9 63,8 88,1 

2018 67,2 68,6 60,7 55,7 37,9 40,3 37,4 33,3 54,2 56,6 

2019 72,9 58,6 88,9 62,5 47,2 в/д 34,0 в/д в/д 64,8 

Тваринництво 

2010 66,6 в/д в/д 53,0 в/д 39,1 74,1 32,8 31,9 31,5 

2011 69,4 в/д в/д 43,8 в/д 38,8 62,2 35,1 40,9 39,9 

2012 70,6 в/д в/д 54,9 в/д 39,3 в/д в/д 43,1 34,7 

2013 63,1 77,8 61,5 45,1 26,5 38,9 70,2 31,9 45,7 36,3 

2014 65,7 в/д в/д 46,4 35,3 48,7 в/д в/д 65,9 47,4 

2015 54,4 55,2 58,0 50,6 28,6 64,8 100,0 49,2 83,3 63,4 

2016 40,1 38,9 47,6 31,5 27,2 65,0 93,2 51,6 91,3 69,4 

2017 47,4 33,4 50,4 51,6 26,2 54,0 77,8 46,2 73,2 76,6 

2018 51,1 42,5 56,3 45,7 20,5 49,9 71,7 41,4 67,8 55,0 

2019 51,8 в/д в/д 55,4 26,6 в/д в/д в/д 63,2 72,1 

Джерело: авторські розрахунки. 

Характеризуючи особливості фінансової готовності, слід наголосити на її 
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відносно вищому рівні проти аналізованих усіх інших видів готовності, що, на 

перший погляд, є дещо неочікуваним, оскільки традиційно вважають, що 

слабкий фінансовий стан є однією з перешкод до впровадження аграрними 

підприємствами інновацій. Загалом по галузі фінансова готовність була 

переважно високою, у т. ч. у галузі рослинництва, причому в її динаміці чіткої 

тенденції не ідентифіковано, а у тваринництві вона була переважно низькою й у 

динаміці характеризувалася чітким трендом до зниження, що пов’язано, 

передусім, із відносно нижчою поточною ліквідністю, фінансовою автономією, 

діловою активністю й окупністю загальних витрат. На відміну від попередньо 

розглянутих видів готовності, відносно вищим рівнем фінансової готовності 

великі підприємства не вирізнялися проти інших як у цілому, так і в галузевому 

вимірі. Більше того, у цьому випадку кращі показники були притаманні малим 

підприємствам, особливо галузі рослинництва, де вони були переважно 

високими, однак у динаміці дещо зменшувалися. Низький рівень фінансової 

готовності (і найменший серед інших) властивий мікропідприємствам галузі 

тваринництва, тому для них її поліпшення є стратегічним пріоритетом. 

Певною мірою зазначений висновок про фінансову готовність великих 

підприємств підтверджує аналіз фінансового стану трьох найбільших 

агрохолдингів України [478], репутації та фінансової надійності 

30 агрохолдингів [479] і рейтингу ТОП-20 найефективніших агрокомпаній 

України [480], який свідчить про те, що розмір підприємства не завжди має 

значення, особливо якщо йдеться про надмірно велику концентрацію. 

У динаміці управлінської готовності чітких тенденцій не виявлено, за 

винятком однієї: показники звітного року перевищували їх рівень у базисному 

році. На відміну від фінансової, вищий рівень управлінської готовності 

притаманний підприємствам галузі тваринництва, у той час як у рослинництві 

від був нижчим за середній. Загалом у галузі для мікропідприємств 

характерний найвищий рівень управлінської готовності, який у них, як і в 

малих підприємствах у цілому, був переважно високим. Найнижчий рівень 

управлінської готовності виявився в середніх підприємств, причому як у 
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цілому, так і в розрізі галузей, і був він переважно низьким. На відміну від 

рослинництва, де мікропідприємства вирізнялися відносно вищим рівнем 

управлінської готовності, у тваринництві кращу управлінську готовність мали 

великі підприємства, які досягли переважно високого її рівня.  

Синтез різних видів готовності дав змогу визначити інтегральний її 

показник (табл. 3.21), який у цілому по галузі протягом 2010–2019 рр. 

коливався в діапазоні 35,0–57,9 балів за середнього значення 45 балів й у 

динаміці не мав чіткої тенденції. Водночас у рослинництві зафіксовано чіткий 

тренд до підвищення інтегральної оцінки готовності підприємств до 

впровадження інноваційних проєктів, який математично описує рівняння 

у = 3,1667t + 30,813, тобто в середньому за рік він зростав на 3,2 бала 

(R2 = 0,759). У тваринництві також ідентифіковано висхідний тренд, який 

описує рівняння у = 1,206t + 35,627, тобто середньорічний приріст становив 

1,2 бала (R2 = 0,619). У разі збереження наявних тенденцій можна прогнозувати 

підвищення інтегрального показника готовності підприємств у 2025 р. галузі 

рослинництва до 81,5 бала, галузі тваринництва – до 54,9 бала. Отже, ймовірно 

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 підприємства, 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).  

Резюмуючи зазначимо, що 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. 
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Таблиця 3.21 

Інтегральна оцінка готовності аграрних підприємств України до 

впровадження інноваційних проєктів залежно від розмірів та в розрізі 

галузей протягом 2010–2019 рр., балів  

Роки 

Інтегральний показник готовності (ГВІП) 

Усього 
Великі 

підприємства 

Середні 

підприємства 

Малі 

підприємства 

з них мікро-

підприємства 

Сільське господарство, мисливство та надання пов’язаних із ними послуг 

2010 36,4 59,4 62,3 36,9 89,5 

2011 56,6 в/д в/д 55,0 в/д 

2012 57,9 2,3 32,1 55,4 5,4 

2013 35,0 46,1 29,1 34,2 29,9 

2014 37,0 45,5 31,9 38,7 34,4 

2015 48,0 63,5 40,2 51,9 49,0 

2016 41,1 53,0 36,6 46,6 44,8 

2017 45,0 46,7 38,1 51,0 50,3 

2018 44,6 55,8 39,1 47,2 40,2 

2019 50,8 58,8 43,0 48,7 49,3 

Рослинництво 

2010 38,4 в/д в/д 47,4 100,0 

2011 40,7 32,0 26,5 45,2 33,0 

2012 42,0 16,5 22,8 46,6 23,2 

2013 38,1 38,3 31,6 37,3 34,0 

2014 39,6 41,2 34,6 41,5 37,9 

2015 52,1 60,8 45,5 53,6 50,1 

2016 48,3 52,7 44,1 51,3 48,8 

2017 53,8 49,1 47,6 58,8 55,3 

2018 56,4 64,5 51,4 57,8 48,9 

2019 72,9 46,3 88,9 62,5 56,0 

Тваринництво 

2010 36,9 74,1 32,8 30,2 31,5 

2011 37,8 62,2 35,1 30,8 39,9 

2012 40,1 в/д в/д 36,0 34,7 

2013 38,1 61,2 34,4 31,7 23,4 

2014 42,6 0,0 0,0 38,3 28,2 

2015 47,7 68,8 41,6 48,4 32,4 

2016 42,2 58,4 39,0 44,0 34,1 

2017 42,0 58,7 39,5 46,2 36,0 

2018 43,1 65,0 40,0 43,2 31,0 

2019 51,8 в/д в/д 59,3 49,3 

Джерело: авторські розрахунки. 

Наступний етап нашого дослідження передбачав аналіз результатів 

оцінювання готовності 46 аграрних підприємств Харківської області, здобутих 

унаслідок апробації розробленої в попередньому розділі методології, яка 

передбачала одержання не тільки суто емпіричних результатів, а й вирішення 
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методологічних питань, зокрема в частині порівняння між собою оцінок, 

здобутих за різними методами нормування даних. Зведені результати 

дослідження за методом нормування за розмахом варіації представлено в 

табл. 3.22; за методом нормування відносно еталона – у табл. 3.23; за методом 

нормування з використанням сигмоїдної функції – у табл. 3.24 Для прикладу, 

результати розрахунку стандартизованих показників оцінки фінансової 

готовності представлено в дод. В, табл. В.11. Один із загальних спільних 

висновків для всіх методів полягає в тому, що як частковим, так й інтегральним 

показникам притаманний високий рівень диференціації. Для конкретних 

висновків здійснено кореляційний аналіз і статистичний опис результатів 

оцінювання за різними методами.  

Аналіз матриці коефіцієнтів парної кореляції (табл. 3.25) показав, що між 

інтегральними показниками готовності, обчисленими за аналізованими 

методами, наявний статистично значущий дуже тісний прямий кореляційний 

зв’язок, що характеризується такими величинами: (і) між нормуванням за 

розмахом варіації та нормуванням відносно еталона (r = 0,910) і нормуванням із 

використанням сигмоїдної функції (r = 0,906); (іі) між нормуванням відносно 

еталона і нормуванням із використанням сигмоїдної функції (r = 0,923).  

Подібні висновки можна зробити й на основі кореляційного аналізу 

окремих показників за видами готовності. Так, наприклад, між показниками 

технологічної готовності, обчисленими за різними методами, виявлено 

статистично значущий дуже тісний і тісний прямий кореляційний зв’язок, що 

описують такі величини: (і) між нормуванням за розмахом варіації та 

нормуванням відносно еталона (r = 0,892) і нормуванням із використанням 

сигмоїдної функції (r = 0,949); (іі) між нормуванням відносно еталона і 

нормуванням із використанням сигмоїдної функції (r = 0,889). Аналогічні 

показники для фінансової готовності становили r = 0,967, r = 0,977, r = 0,973 

відповідно, що взагалі наближається до функціонального зв’язку. Отже, всі три 

методи дають подібні результати, тому можуть бути рекомендовані для 

використання.  
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Таблиця 3.22 

Оцінка готовності досліджуваних аграрних підприємств Харківської 

області до впровадження інноваційних проєктів та управління ними  

у 2019 р., балів (за методом нормування за розмахом варіації) 

№ під-

приємства 

Технологічна 

готовність 

Інтелектуальна 

готовність 

Ресурсна 

готовність 

Фінансова 

готовність 

Управлінська 

готовність 

Інтегральний 

показник 

(ГВІП) 

1 37,9 5,3 17,3 32,3 46,7 27,9 

2 10,4 19,8 4,6 14,4 11,0 12,1 

3 19,6 3,4 3,9 4,1 9,6 8,1 

4 13,8 2,8 5,7 18,2 10,6 10,2 

5 30,8 29,8 8,6 32,5 8,6 22,1 

6 57,8 33,9 12,5 39,0 57,1 40,0 

7 22,1 15,3 10,8 36,5 13,9 19,7 

8 44,4 12,3 13,0 31,3 9,0 22,0 

9 22,8 3,5 6,7 38,9 11,4 16,7 

10 33,3 40,1 17,8 26,3 9,5 25,4 

11 11,5 11,3 8,2 29,4 9,9 14,0 

12 35,9 8,9 5,5 49,8 12,9 22,6 

13 23,4 5,3 5,0 33,4 16,7 16,8 

14 27,4 19,6 5,5 18,0 9,6 16,0 

15 26,0 17,8 16,1 30,7 13,9 20,9 

16 35,1 7,2 5,9 38,0 10,4 19,3 

17 20,7 3,9 3,8 39,7 14,1 16,4 

18 29,1 11,3 5,9 41,6 8,8 19,3 

19 35,0 11,6 9,3 36,7 12,0 20,9 

20 12,7 19,1 5,7 20,6 33,8 18,4 

21 17,9 4,0 9,7 38,1 9,8 15,9 

22 31,0 16,1 13,9 52,6 16,2 25,9 

23 40,4 7,5 7,7 35,7 12,4 20,7 

24 9,8 37,3 25,1 26,8 13,5 22,5 

25 21,5 3,1 4,4 25,7 9,4 12,8 

26 24,3 17,5 8,1 37,8 13,3 20,2 

27 38,1 14,8 5,8 18,8 14,2 18,3 

28 27,4 21,1 10,7 65,5 20,0 28,9 

29 22,5 16,9 12,1 33,2 39,9 24,9 

30 27,8 11,9 4,8 18,1 13,6 15,2 

31 33,5 28,8 6,1 37,9 11,7 23,6 

32 38,0 6,5 7,2 42,4 9,8 20,8 

33 63,7 0,0 16,6 53,9 38,9 34,6 

34 18,8 19,0 6,3 38,4 11,2 18,7 

35 38,9 31,9 12,1 52,2 11,1 29,2 

36 32,6 11,5 14,3 36,6 17,9 22,6 

37 28,7 5,0 3,7 34,5 8,7 16,1 

38 40,2 8,5 9,5 40,5 15,0 22,8 

39 27,9 48,5 9,3 33,2 11,0 26,0 

40 50,5 34,2 60,8 69,0 16,2 46,1 

41 23,9 5,3 3,6 46,7 14,8 18,9 

42 38,0 15,1 6,1 33,8 12,7 21,1 

43 25,6 2,9 5,3 48,6 8,6 18,2 

44 33,0 28,7 44,0 38,8 30,4 35,0 

45 25,6 26,2 14,7 35,2 9,1 22,1 

46 51,6 20,4 66,9 35,6 13,9 37,7 

Джерело: авторські розрахунки. 
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Таблиця 3.23 

Оцінка готовності досліджуваних аграрних підприємств Харківської 

області до впровадження інноваційних проєктів та управління ними  

у 2019 р., балів (за методом нормування відносно еталона) 

№ під-

приємства 

Технологічна 

готовність 

Інтелектуальна 

готовність 

Ресурсна 

готовність 

Фінансова 

готовність 

Управлінська 

готовність 

Інтегральний 

показник 

(ГВІП) 

1 32,5 2,3 13,5 33,3 80,6 32,5 

2 9,6 20,2 5,2 13,4 10,5 11,8 

3 10,4 3,9 5,3 12,6 13,6 9,2 

4 9,7 3,3 5,1 17,3 16,8 10,5 

5 20,6 15,5 8,1 30,4 10,1 16,9 

6 50,9 34,4 12,1 37,3 75,9 42,1 

7 13,1 15,6 10,4 39,2 6,7 17,0 

8 23,7 12,7 12,4 30,1 15,0 18,8 

9 15,5 4,0 6,2 38,4 17,2 16,3 

10 25,9 40,3 17,5 22,1 13,7 23,9 

11 9,3 11,8 7,5 24,9 15,7 13,9 

12 26,2 9,5 5,3 51,0 17,6 21,9 

13 11,1 5,7 4,5 27,3 6,2 11,0 

14 13,7 19,9 6,9 12,8 12,2 13,1 

15 18,2 18,3 15,9 30,6 29,5 22,5 

16 15,3 7,6 5,4 34,7 13,6 15,3 

17 13,3 3,1 3,4 38,6 29,2 17,5 

18 19,0 6,3 5,4 43,1 12,4 17,2 

19 24,9 6,5 8,7 34,4 6,4 16,2 

20 10,0 19,3 5,3 12,7 3,0 10,1 

21 16,6 2,8 9,2 38,7 15,8 16,6 

22 21,8 8,7 13,6 47,4 16,1 21,5 

23 37,3 8,2 7,3 33,4 22,3 21,7 

24 8,0 37,6 24,6 23,9 25,8 24,0 

25 8,6 3,6 3,9 16,9 13,3 9,3 

26 15,7 9,4 7,6 37,6 6,6 15,4 

27 32,5 8,1 6,8 11,6 25,3 16,9 

28 18,0 11,2 10,5 63,0 6,4 21,8 

29 15,0 9,1 11,6 33,8 71,8 28,3 

30 19,1 12,1 6,1 12,1 24,3 14,7 

31 23,5 14,9 5,6 37,1 8,1 17,8 

32 32,1 4,8 6,9 42,9 11,1 19,6 

33 58,5 0,8 16,2 56,2 68,3 40,0 

34 11,8 19,4 5,8 37,6 9,3 16,8 

35 29,1 21,4 12,1 54,8 10,6 25,6 

36 22,0 11,9 13,9 32,9 33,2 22,8 

37 18,6 3,8 3,4 35,7 14,1 15,1 

38 16,5 8,8 9,3 42,1 5,1 16,4 

39 18,4 24,7 8,8 27,1 9,7 17,8 

40 34,1 34,2 61,5 63,8 16,1 41,9 

41 15,0 4,0 3,3 47,4 5,2 15,0 

42 14,0 15,5 5,6 26,9 5,6 13,5 

43 16,5 3,4 4,7 48,1 9,5 16,4 

44 26,3 28,8 43,1 35,3 3,1 27,3 

45 19,0 13,7 14,2 30,1 8,3 17,1 

46 34,0 20,5 65,6 34,1 25,5 35,9 

Джерело: авторські розрахунки. 
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Таблиця 3.24 

Оцінка готовності досліджуваних аграрних підприємств Харківської 

області до впровадження інноваційних проєктів та управління ними у 

2019 р., балів (за методом нормування з використанням сигмоїдної функції) 

№ під-

приємства 

Технологічна 

готовність 

Інтелектуальна 

готовність 

Ресурсна 

готовність 

Фінансова 

готовність 

Управлінська 

готовність 

Інтегральний 

показник 

(ГВІП) 

1 59,8 30,5 55,2 46,2 85,7 55,5 

2 31,0 52,1 39,5 28,9 44,8 39,3 

3 38,4 39,6 37,0 23,6 48,9 37,5 

4 37,0 38,5 39,7 35,6 51,4 40,4 

5 50,6 56,1 44,3 45,7 44,4 48,2 

6 74,4 54,6 49,4 53,9 85,7 63,6 

7 42,2 51,4 47,5 51,5 36,7 45,9 

8 59,4 51,0 50,4 44,5 49,2 50,9 

9 46,3 39,2 41,4 53,8 52,0 46,6 

10 49,9 66,0 58,1 38,7 49,0 52,3 

11 33,9 47,1 43,3 41,8 50,4 43,3 

12 54,9 43,0 41,7 66,4 52,6 51,7 

13 43,1 41,1 39,2 46,9 33,9 40,8 

14 45,5 52,5 40,9 29,3 47,5 43,1 

15 47,2 62,1 56,3 44,5 58,7 53,8 

16 53,4 42,8 40,6 52,0 48,6 47,5 

17 41,6 32,7 39,2 52,6 58,8 45,0 

18 49,5 36,2 40,5 57,1 47,0 46,1 

19 57,0 36,5 45,2 50,7 37,0 45,3 

20 35,1 54,5 40,4 33,1 23,5 37,3 

21 44,2 29,3 45,7 53,2 50,3 44,5 

22 54,7 41,2 52,7 65,8 52,6 53,4 

23 58,1 40,1 44,9 49,9 55,5 49,7 

24 31,0 63,2 52,3 38,6 57,7 48,5 

25 41,1 38,8 38,4 37,9 48,5 40,9 

26 44,7 42,7 43,7 52,2 36,6 44,0 

27 55,3 39,9 39,7 29,6 59,3 44,8 

28 48,5 46,6 47,6 73,6 31,5 49,5 

29 42,7 42,1 48,9 47,1 78,6 51,9 

30 45,9 48,2 39,8 29,0 58,2 44,2 

31 52,7 54,9 40,9 52,0 40,2 48,1 

32 56,6 38,0 44,1 58,5 45,4 48,5 

33 68,4 25,8 54,1 60,2 78,5 57,4 

34 39,1 55,3 41,1 52,7 42,9 46,2 

35 58,4 84,8 51,2 69,5 44,4 61,7 

36 52,5 47,6 52,9 51,4 63,4 53,6 

37 48,4 35,0 39,1 48,5 48,6 43,9 

38 55,3 44,5 46,9 56,1 32,1 47,0 

39 47,6 74,2 45,5 46,4 43,7 51,5 

40 69,1 60,4 87,1 74,1 51,5 68,4 

41 43,7 35,5 38,9 63,5 32,6 42,9 

42 41,7 54,6 40,9 47,4 34,7 43,9 

43 47,8 38,7 39,6 57,1 43,6 45,3 

44 48,3 58,5 77,6 51,5 23,6 51,9 

45 45,8 52,2 53,4 49,9 41,6 48,6 

46 65,8 54,7 83,0 49,4 57,1 62,0 

Джерело: авторські розрахунки. 
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Таблиця 3.25 

Матриця коефіцієнтів парної кореляції між показниками готовності 

досліджуваних аграрних підприємств Харківської області до 

впровадження інноваційних проєктів та управління ними, обчислених за 

різними методами, 2019 р. 

 TR1 IR1 RR1 FR1 MR1 RIMIP1 TR2 IR2 RR2 

ТR1 1,000         

ІR1 0,096 1,000        

RR1 0,420 0,391 1,000       

FR1 0,453 0,067 0,308 1,000      

MR1 0,366 0,077 0,181 0,128 1,000     

RIMIP1 0,737 0,514 0,749 0,630 0,525 1,000    

ТR2 0,892 0,118 0,373 0,403 0,505 0,717 1,000   

ІR2 0,113 0,886 0,506 -0,009 0,136 0,516 0,126 1,000  

RR2 0,417 0,400 0,998 0,298 0,161 0,741 0,368 0,518 1,000 

FR2 0,443 -0,015 0,266 0,967 0,130 0,577 0,411 -0,085 0,255 

MR2 0,393 -0,079 0,125 0,020 0,775 0,367 0,547 -0,033 0,106 

RIMIP2 0,721 0,336 0,687 0,521 0,620 0,910 0,798 0,402 0,677 

TR3 0,949 0,100 0,424 0,522 0,364 0,746 0,889 0,079 0,418 

IR3 0,023 0,857 0,320 -0,014 -0,104 0,346 -0,039 0,822 0,332 

RR3 0,478 0,432 0,965 0,379 0,252 0,810 0,452 0,529 0,960 

FR3 0,418 0,032 0,247 0,977 0,097 0,571 0,364 -0,058 0,234 

MR3 0,361 -0,095 0,105 -0,042 0,519 0,252 0,510 -0,041 0,094 

RIMIP3 0,735 0,444 0,680 0,592 0,400 0,906 0,729 0,448 0,672 

 

Продовження табл. 3.25 
 FR2 MR2 RIMIP 2 ТR3 ІR3 RR3 FR3 MR3 RIMIP 3 

FR2 1,000         

MR2 0,068 1,000        

RIMIP2 0,523 0,656 1,000       

ТR3 0,517 0,409 0,744 1,000      

ІR3 -0,075 -0,239 0,164 -0,009 1,000     

RR3 0,336 0,179 0,750 0,492 0,357 1,000    

FR3 0,973 -0,010 0,466 0,501 -0,019 0,321 1,000   

MR3 0,005 0,929 0,587 0,404 -0,222 0,136 -0,069 1,000  

RIMIP3 0,574 0,473 0,923 0,789 0,369 0,764 0,563 0,473 1,000 

Примітки. 1. ТR – технологічна готовність; ІR – інтелектуальна готовність; RR – 

ресурсна готовність; FR – фінансова готовність; MR – управлінська готовність; RIMIP – 

інтегральні показники готовності, обчислені відповідно за методами: (1) – нормування за 

розмахом варіації; (2) – нормування відносно еталона; (3) – нормування з використанням 

сигмоїдної функції. 

2. Курсивом виділено статистично значущі показники за рівня надійності 95 %. 

Джерело: авторські розрахунки. 
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Установлено, що за методом нормування за розмахом варіації (табл. 3.26) у 

середньому для досліджуваної сукупності аграрних підприємств характерним 

був найвищий рівень фінансової готовності (35,7 бала), другу позицію посідала 

технологічна готовність (30,0 бала), третю розділяли між собою інтелектуальна 

(15,8 бала) та управлінська готовності (15,9 бала); найнижчий рівень 

притаманний ресурсній готовності (12,2 бала). Середня величина інтегрального 

показника становила 21,9 бала, а рівень її варіації – 34,6 %. 

Таблиця 3.26 

Статистичний опис результатів оцінювання готовності досліджуваних 

аграрних підприємств Харківської області до впровадження інноваційних 

проєктів та управління ними у 2019 р.  

(за методом нормування за розмахом варіації) 

Показники 
Технологічна 

готовність 

Інтелектуальна 

готовність 

Ресурсна 

готовність 

Фінансова 

готовність 

Управлінська 

готовність 

Інтегральний 

показник 

(ГВІП) 

Кількість 

спостережень 
46 

Середнє 

значення 
30,020 15,759 12,187 35,674 15,930 21,904 

Медіана 28,300 13,550 8,150 36,100 12,550 20,850 

Мода множин. 5 множин. 33,20 13,90 множин. 

Частота моди 2 3 2 2 3 2 

Мінімум 9,800 0,000 3,600 4,100 8,600 8,100 

Максимум 63,700 48,500 66,900 69,000 57,100 46,100 

Дисперсія 139,448 133,591 172,358 152,076 114,512 57,315 

Стандартне 

відхилення 
11,809 11,558 13,129 12,332 10,701 7,571 

Коеф. варіації 39,337 73,345 107,726 34,568 67,174 34,562 

Стандартна 

помилка 
1,741 1,704 1,936 1,818 1,578 1,116 

Асиметрія 0,664 0,898 3,141 0,216 2,436 1,148 

Ексцес 0,753 0,230 10,171 1,207 5,611 1,882 

Джерело: авторські розрахунки. 

Найвищий рівень варіації притаманний ресурсній готовності (107,7 %), а 

найнижчий – фінансовій готовності (34,6 %). Загалом для всіх видів готовності 

рівень указаного коефіцієнта перевищував 33 %, що свідчить про високу 

варіацію аналізованих показників і наявність резервів їх поліпшення, причому, 

чим вища варіація – тим більший, за інших рівних умов, резерв зростання. 

Аналіз розрахунків за методом нормування відносно еталона (табл. 3.27) 
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загалом підтвердив синхронність із попередніми результатами щодо відносної 

диференціації різних рівнів готовності, проте абсолютні їх величини, як і 

ступінь диференціації відмінні: фінансова – 33,8 бала, технологічна – 20,8 бала, 

управлінська – 19,1 бала, інтелектуальна – 13,1 бала, ресурсна – 11,9 бала.  

Таблиця 3.27 

Статистичний опис результатів оцінювання готовності досліджуваних 

аграрних підприємств Харківської області до впровадження інноваційних 

проєктів та управління ними у 2019 р.  

(за методом нормування відносно еталона) 

Показники 
Технологічна 

готовність 

Інтелектуальна 

готовність 

Ресурсна 

готовність 

Фінансова 

готовність 

Управлінська 

готовність 

Інтегральний 

показник 

(ГВІП) 

Кількість 

спостережень 
46 

Середнє 

значення 
20,759 13,078 11,854 33,798 19,052 19,715 

Медіана 18,300 10,350 7,550 34,250 13,600 17,050 

Мода множин. множин. 5,300 множин. множин. множин. 

Частота моди 2 2 3 2 2 2 

Мінімум 8,000 0,800 3,300 11,600 3,000 9,200 

Максимум 58,500 40,300 65,600 63,800 80,600 42,100 

Дисперсія 113,063 98,647 169,448 171,845 350,603 65,268 

Стандартне 

відхилення 
10,633 9,932 13,017 13,109 18,724 8,079 

Коеф. варіації 51,223 75,944 109,810 38,786 98,280 40,978 

Стандартна 

помилка 
1,568 1,464 1,919 1,933 2,761 1,191 

Асиметрія 1,575 1,152 3,198 0,173 2,314 1,394 

Ексцес 3,159 0,804 10,451 -0,087 4,832 1,713 

Джерело: авторські розрахунки. 

Середня величина інтегрального показника готовності в цілому випадку 

становила 19,7 бала, рівень її варіації – 41 %. Варіація окремих видів готовності 

в усіх випадках також була високою, причому найвищий її рівень характерний 

для ресурсної готовності – 109,8 %, яка була найменшою, що в сукупності 

вказує на необхідність приділення їй першочергової уваги під час 

обґрунтування чинників поліпшення готовності досліджуваних аграрних 

підприємств до упровадження інноваційних проєктів та управління ними. 

Апробація методу нормування з використанням сигмоїдної функції 

(табл. 3.28) показала дещо відмінні від попередніх результати. По-перше, 
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абсолютний середній рівень усіх показників готовності у цьому випадку був 

відносно вищим, ніж за попередніми двома методами, що з огляду на 

математичну природу методу було очікуваним; по-друге, відмінності між 

середніми величинами готовності також виявилися не істотними; по-третє, 

варіація показників була невисокою і на порядок нижчою за попередні методи, 

оскільки в жодному випадку рівень варіації не перевищував 33 %. 

Таблиця 3.28 

Статистичний опис результатів оцінювання готовності досліджуваних 

аграрних підприємств Харківської області до впровадження інноваційних 

проєктів та управління ними у 2019 р.  

(за методом нормування з використанням сигмоїдної функції) 

Показники 
Технологічна 

готовність 

Інтелектуальна 

готовність 

Ресурсна 

готовність 

Фінансова 

готовність 

Управлінська 

готовність 

Інтегральний 

показник 

(ГВІП) 

Кількість 

спостережень 
46 

Середнє 

значення 
49,078 47,267 47,387 49,172 49,098 48,400 

Медіана 48,050 45,550 44,200 50,300 48,600 47,250 

Мода множин. 54,600 40,900 множин. множин. множин. 

Частота моди 2 2 3 2 2 2 

Мінімум 31,000 25,800 37,000 23,600 23,500 37,300 

Максимум 74,400 84,800 87,100 74,100 85,700 68,400 

Дисперсія 94,497 139,798 120,311 135,583 191,252 44,913 

Стандартне 

відхилення 
9,721 11,824 10,969 11,644 13,829 6,702 

Коеф. варіації 19,807 25,014 23,147 23,680 28,167 13,847 

Стандартна 

помилка 
1,433 1,743 1,617 1,717 2,039 0,988 

Асиметрія 0,438 0,826 2,284 -0,069 0,834 0,949 

Ексцес 0,223 1,171 5,613 0,055 1,280 1,100 

Джерело: авторські розрахунки. 

Підсумовуючи аналіз статистичного опису результатів оцінювання 

готовності досліджуваних аграрних підприємств Харківської області до 

впровадження інноваційних проєктів та управління ними, зазначимо про їх 

відповідність закону нормального розподілу, або розподіл був близьким до 

нормального. Наочно цей висновок підтверджують побудовані гістограми 

нормального розподілу за методом нормування за розмахом варіації (рис. 3.23), 

відносно еталона (рис. 3.24) та з використанням сигмоїдної функції (рис. 3.25). 
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Рис. 3.23. Гістограма нормального розподілу досліджуваних аграрних 

підприємств Харківської області за інтегральним показником готовності 

до впровадження інноваційних проєктів та управління ними  

(метод нормування за розмахом варіації) 

Джерело: побудувала авторка. 

Абсолютна величина коефіцієнта асиметрії в жодному випадку не 

перевищувала ± 5,5, що свідчить про відсутність значного зміщення, у 

більшості випадків вона була помірною й в окремих ситуаціях – незначною 

(тобто не перевищувала ± 0,25). Позитивне значення коефіцієнта асиметрії в 

усіх випадках, крім одного, а саме фінансової готовності за методом 

нормування з використанням сигмоїдної функції, свідчить про незначне 

зміщення (скошеність) варіант праворуч від центра розподілу. Це вказує на те, 

що для більшості варіантів характерне перевищення конкретних показників над 

середнім їх значенням. Величини ексцесу в усіх випадках теж були додатними 

(крім фінансової готовності за методом нормування відносно еталона), що 

свідчить про гостровершинний розподіл відносно центра, при цьому його 

абсолютний розмір в усіх випадках, крім ресурсної готовності за всіма 

KС d=,17030, p<,15 ;Лиллиефорса p<,01
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методами, був незначним, що вказує на неістотну гостровершинність 

розподілу. Отже, коефіцієнти асиметрії й ексцесу в більшості випадків щодо 

окремих видів готовності й в усіх випадках щодо інтегрального показника цієї 

готовності не перевищували ± 3, що свідчить про відповідність емпіричного 

розподілу характеру нормального розподілу.  

 
Рис. 3.24. Гістограма нормального розподілу досліджуваних аграрних 

підприємств Харківської області за інтегральним показником готовності 

до впровадження інноваційних проєктів та управління ними  

(метод нормування відносно еталона) 

Джерело: побудувала авторка. 

В усіх випадках за формою розподіли були одновершинними, що, знову-

таки, підтверджує відповідність закону нормального розподілу й статистичну 

однорідність сукупності досліджуваних аграрних підприємств. Єдиним 

показником, який свідчить про неоднорідність сукупності, є коефіцієнт варіації 

в тих випадках, де він перевищує 33 %, що вказує на недостатню типовість 

середньої величини й необхідність аналізу конкретних показників, на підставі 

яких слід ухвалювати управлінські рішення. 

KС d=,20239, p<,05 ;Лиллиефорса p<,01
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Рис. 3.25. Гістограма нормального розподілу досліджуваних аграрних 

підприємств Харківської області за інтегральним показником готовності 

до впровадження інноваційних проєктів та управління ними  

(метод нормування з використанням сигмоїдної функції) 

Джерело: побудувала авторка. 

Логічним завершенням аналізу була якісна інтерпретація здобутих 

результатів оцінювання, для чого виконано розрахунок кількісних меж кожного 

рівня готовності для окремих видів й інтегрального показника з урахуванням 

фактичного стандартного відхилення відповідних показників відповідно до 

запропонованого в рамках методології підходу (шкали) для вирізнення й 

інтерпретації цих рівнів (табл. 3.29). Відповідно до кількісних показників 

виконано групування досліджуваних аграрних підприємств за п’ятьма рівнями 

готовності до впровадження інноваційних проєктів та управління ними. Зведені 

результати презентовано в табл. 3.30. Апробація кількісних і якісних критеріїв 

інтерпретації результатів оцінювання досліджуваної готовності дала змогу 

згрупувати аналізовані аграрні підприємства (за методом нормування за 

розмахом варіації) за інтегральним показником готовності (до 15,7 бала – дуже 

KС d=,11853, p> .20;Лиллиефорса p<,15
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низький рівень, 15,8–23,4 бала – низький, 23,5–31,1 бала – середній, 31,2–

38,8 бала – високий, понад 38,8 бала – дуже високий), а також виявити 

найбільш перспективні напрями її підвищення. 

Таблиця 3.29 

Кількісні показники для класифікації досліджуваних аграрних 

підприємств Харківської області за рівнями готовності до впровадження 

інноваційних проєктів та управління ними у 2019 р., балів  

Рівень 

готовності 

Техноло-

гічна 

готовність 

Інтелекту-

альна 

готовність 

Ресурсна 

готовність 

Фінансова 

готовність 

Управлін-

ська 

готовність 

Інтегральний 

показник 

(ГВІП) 

Нормування за розмахом варіації 

Дуже низький До 21,6 До 11,6 До 16,7 До 16,4 До 19,3 До 15,7 

Низький 21,7–33,5 11,7–23,3 16,8–29,9 16,5–28,8 19,4–30,1 15,8–23,4 

Середній 33,6–45,4 23,4–35,0 30,0–43,1 28,9–41,2 30,2–40,9 23,5–31,1 

Високий 45,5–57,3 35,1–46,7 43,2–56,3 41,3–53,6 41,0–51,7 31,2–38,8 

Дуже високий  Понад 57,3 Понад 46,7 Понад 56,3 Понад 53,6 Понад 51,7 Понад 38,8 

Нормування відносно еталона 

Дуже низький До 18,6 До 10,7 До 16,3 До 24,7 До 21,7 До 17,3 

Низький 18,7–29,3 10,8–20,7 16,4–29,4 24,8–37,9 21,8–40,5 17,4–25,5 

Середній 29,4–40,0 20,8–30,7 29,5–42,5 38,0–51,1 40,6–59,3 25,6–33,7 

Високий 40,1–50,7 30,8–40,7 42,6–55,6 51,2–64,3 59,4–78,1 33,8–41,9 

Дуже високий  Понад 50,7 Понад 40,7 Понад 55,6 Понад 64,3 Понад 78,1 Понад 41,9 

Нормування з використанням сигмоїдної функції 

Дуже низький До 40,6 До 37,5 До 47,8 До 35,1 До 37,2 До 43,9 

Низький 40,7–50,3 37,6–49,3 47,9–58,7 35,2–46,7 37,3–51,0 44,0–50,6 

Середній 50,4–60,0 49,4–61,1 58,8–69,6 46,8–58,3 51,1–64,8 50,7–57,3 

Високий 60,1–69,7 61,2–72,9 69,7–80,5 58,4–69,9 64,9–78,6 57,4–64,0 

Дуже високий  Понад 69,7 Понад 72,9 Понад 80,5 Понад 69,9 Понад 78,6 Понад 64,0 

Джерело: авторські розрахунки з урахуванням фактичного стандартного відхилення. 

Установлено, що 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 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 готовності, 78,3 % – інтелектуальної 

готовності, 93,5 % –ресурсної готовності, 21,7 % – фінансової готовності, 

87,0 % – управлінської готовності. Отже, ресурсна й управлінська готовність 
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були найслабшими ланками в більшості аналізованих підприємств, тому 

потребують пріоритетної уваги з боку менеджерів. 

Таблиця 3.30 

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 

Нормування за розмахом варіації 

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 

Нормування відносно еталона 

Дуже 

низький 
25 54,3 13,7 23 50,0 5,6 41 89,1 8,1 10 21,7 15,5 34 73,9 10,7 25 54,3 14,5 

Низький 13 28,3 23,2 16 34,8 15,8 2 4,3 21,1 21 45,7 32,6 8 17,4 26,9 13 28,3 20,9 

Середній 6 13,0 33,8 3 6,5 25,0 - - - 11 23,9 43,4 - - - 4 8,7 28,4 

Високий - - - 4 8,7 36,6 1 2,2 43,1 4 8,7 59,5 3 6,5 72,0 3 6,5 39,3 

Дуже 

високий  
2 4,3 57,4 - - - 2 4,3 63,6 - - - 1 2,2 80,6 1 2,2 42,1 

Нормування з використанням сигмоїдної функції 

Дуже 

низький 
7 15,2 35,1 8 17,4 32,7 31 67,4 41,8 6 13,1 28,9 10 21,8 32,2 11 23,9 41,2 

Низький 21 45,7 45,5 19 41,4 42,1 12 26,1 52,9 10 21,7 42,0 19 41,3 46,3 20 43,5 46,7 

Середній 14 30,4 55,6 14 30,4 54,5 - - - 22 47,8 51,7 13 28,3 56,1 10 21,7 52,7 

Високий 3 6,5 67,8 3 6,5 63,8 1 2,2 77,6 6 13,1 64,0 2 4,3 78,6 4 8,7 61,2 

Дуже 

високий  
1 2,2 74,7 2 4,3 79,5 2 4,3 85,1 2 4,3 73,9 2 4,3 85,7 1 2,2 68,4 

Примітка. n – кількість підприємств, од.; % – питома вага відповідної групи 

підприємств у загальній кількості; R – середнє значення готовності, балів. 

Джерело: авторські розрахунки. 

Подібний розподіл за рівнями аналізованої готовності характерний і для 

результатів оцінювання за іншими використаними методами нормування. Так, 

за методом відносно еталона, 8,7 % підприємств досягли високого й дуже 

високого рівня інтегрального показника готовності, стільки ж мали середній 

рівень, у той час як 82,6 % притаманний дуже низький і низький рівень. За 
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методом із використанням сигмоїдної функції, 67,4 % підприємств мали дуже 

низький і низький рівень готовності, 21,7 % – середній рівень, 10,9 % – високий 

і дуже високий рівень. Отже, за всіма трьома методами переважній більшості 

досліджених аграрних підприємств Харківської області притаманний дуже 

низький і низький рівень готовності до впровадження інноваційних проєктів та 

управління ними, тому він потребує поліпшення. Результати дослідження 

можливостей такого покращення висвітлено п. 5.1 роботи.  

Отже, практична апробація (на прикладі аграрних підприємств Харківської 

області) 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.  

На завершальному етапі нами визначено проєктну зрілість обласних 

департаментів (управлінь) агропромислового розвитку із застосуванням 

запропонованого методичного підходу щодо експертного експрес-оцінювання. 

Для цього ми запропонували й апробували методичний підхід експертного 

експрес-оцінювання на основі доступної публічної інформації (в інтернеті). 

Інформаційною базою оцінювання є дані щодо основних аспектів проєктної 

діяльності департаментів, розміщені на їхніх офіційних сайтах. Анкета містить 

10 питань, зміст яких стосується таких аспектів проєктної діяльності: наявності, 

повноти й актуальності інформації про стан підготовки та реалізації проєктів в 

аграрному секторі та її надання на запити; наявності підрозділу (офісу) з 

управління проєктами та інформації про використання стандартів управління 

проєктами; наявності досвіду підготовки проєктів на конкурси різного рівня 

(гранти Державного фонду регіонального розвитку (ДФРР), гранти міжнародної 

технічної допомоги) та його успішність (проєкти-переможці на цих конкурсах); 

наявності інвестиційної карти, інвестиційного паспорту, каталогу 

інвестиційних проєктів і/або пропозицій для залучення вітчизняних і 

зарубіжних інвесторів до проєктного фінансування. Пілотна апробація 
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методичного підходу експертного експрес-оцінювання проєктної зрілості на 

прикладі дев’яти обласних департаментів агропромислового розвитку на основі 

доступної публічної інформації (табл. 3.31) засвідчила практичну його 

придатність для одержання релевантних результатів. 

Установлено, що 55,5 % департаментів мають власний сайт, 44,5 % – веб-

сторінку на сайті обласної адміністрації, однак актуальність і повнота 

інформації щодо проєктної діяльності доволі різна. Так, у 66,7 % департаментів 

відсутня будь-яка інформація про стан підготовки та реалізації проєктів, а в 

третини департаментів наявна повна та актуальна інформація про стан 

підготовки та реалізації проєктів в аграрному секторі відповідних регіонів. 

Наявність повної та актуальної інформації про стан підготовки та реалізації 

проєктів у відкритому доступі на сайті автоматично означає позитивні відповіді 

стосовно надання публічної інформації щодо стану підготовки та реалізації 

проєктів на запит і її актуальності й повноти. 

У випадках її відсутності нами протягом 2020 р. було подано запити на 

надання публічної інформації щодо стану підготовки та реалізації проєктів, на 

які одержано відповіді (причому не завжди з першого запиту) як формальні без 

будь-якої актуальної інформації (напр., Департамент розвитку сільського 

господарства та зрошення Херсонської ОДА) та зі стислою інформацією щодо 

загальної кількості проєктів в аграрному секторі (напр., Департамент АПР, 

екології та природних ресурсів Вінницької ОДА; Департамент АПР 

Миколаївської ОДА; Департамент АПР Полтавської ОДА), так і повноцінні 

відповіді (напр., Департамент АПР Черкаської ОДА) із розгорнутим описом за 

встановленою формою щодо стану підготовки та реалізації інвестиційно-

інноваційних проєктів в аграрному секторі регіону.  

Одним із найбільш критичних аспектів проєктної зрілості є відсутність в 

усіх досліджуваних департаментах структурних підрозділів (офісів) з 

управління проєктами та інформації про використання стандартів управління 

проєктами. З огляду на це, можна з високою імовірністю стверджувати про 

недостатній рівень підготовки персоналу у сфері управління інноваційними  
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Таблиця 3.31 

Результати дослідження проєктної зрілості обласних департаментів 

(управлінь) агропромислового розвитку окремих регіонів України 
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Наявність власного сайту 

Департаменту 
Так* Так Так* Так* Так* Так Так Так Так 

Наявність інформації про 

стан підготовки та 

реалізації проєктів 

Ні Так Ні Ні Так Ні Ні Ні Так 

Повнота й актуальність 

інформації 
Ні Так Ні Ні Так Ні Ні Ні Так 

Надання публічної 

інформації щодо стану 

підготовки та реалізації 

проєктів на запит 

Так Так Так Так Так Так Ні Так Так 

Повнота й актуальність 

наданої інформації 
Ні Так Ні Ні Так Ні Ні Так Так 

Наявність підрозділу 

(офісу) з управління 

проєктами 

Ні Ні Ні Ні Ні Ні Ні Ні Ні 

Наявність інформації про 

використання стандартів 

управління проєктами 

Ні Ні Ні Ні Ні Ні Ні Ні Ні 

Наявність інформації про 

проєкти, підготовлені на 

гранти ДФРР 

Ні Так Ні Ні Ні Ні Ні Ні Так 

Наявність інформації про 

проєкти, підготовлені на 

гранти міжнародної 

технічної допомоги 

Ні Так Ні Ні Так Ні Так Ні Ні 

Наявність інвестиційної 

карти / інвестиційного 

паспорту / каталогу інвес-

тиційних пропозицій 

Ні Так Так Так Так Ні Так Ні Так 

Примітка: *самостійний сайт відсутній, проте є веб-сторінка на сайті обласної адміністрації. 

Джерело: авторська експертна оцінка на основі публічної інформації. 

проєктами, що проявляється у відсутності дипломованих та/або сертифікованих 

фахівців за відповідною галуззю знань, а також низькому рівні володіння 
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базовою термінологією з управління проєктами. Опосередкованим 

підтвердженням цього є низька проєктна активність більшості департаментів і 

недостатня якість проєктів, що подають на конкурси різного рівня. Так, у 

77,8 % департаментів відсутня інформація про проєкти, підготовлені на гранти 

ДФРР; у 66,7 % департаментів відсутня інформація про проєкти, підготовлені 

на гранти міжнародної технічної допомоги. Отже, лише 22,2 % і 33,3 % 

департаментів мають досвід підготовки проєктів на гранти ДФРР і на гранти 

міжнародної технічної допомоги відповідно. Проте цей досвід не завжди був 

успішним, оскільки про проєкти переможці конкурсу ДФРР виявлено 

інформацію лише на сайті Департаменту АПР Чернігівської ОДА. Наголосимо, 

що висвітлення такого досвіду та його успішності є однією з ключових ознак 

інвестиційної привабливості та передумов залучення інвесторів. Не зважаючи 

на нагальну необхідність залучення інвестицій для фінансування інвестиційно-

інноваційних проєктів в аграрному секторі, у третини департаментів відсутня 

інвестиційна карта / інвестиційний паспорт / каталог інвестиційних пропозицій. 

Також слід вказати, що в жодного із проаналізованих сайтів немає англомовних 

версій, що вже само собою істотно звужує можливості для залучення реальних 

зарубіжних інвесторів до проєктного фінансування. 

Наступним кроком стала трансформація якісної (вербальної) експертної 

експрес-оцінки проєктної зрілості в кількісну оцінку з використанням такої 

шкали: (і) так – 1 бал; (іі) так* – 0,5 бала; (ііі) ні – 0 балів. Узагальнену кількісну 

оцінку та її якісну інтерпретацію здійснено на основі загальної суми балів за 

всіма критеріями в розрізі кожного департамента (управління) з урахуванням 

фактичної величини стандартного відхилення. Таким чином, одержано умовну 

ієрархічну шкалу проєктної зрілості:  

до 2 балів – дуже низький рівень проєктної зрілості;  

2,1–4,0 – низький рівень проєктної зрілості; 

4,1–6,0 – середній рівень проєктної зрілості; 

6,1–8,0 – високий рівень проєктної зрілості; 

8,1–10,0 – дуже високий рівень проєктної зрілості. 
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Результати розрахунків свідяать, 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. Ще раз наголосимо, що 

зроблені висновки ґрунтуються на результатах експертного експрес-

оцінювання, здійсненого на основі виключно доступної публічної інформації. 

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 та пропозиції щодо її поліпшення. 

Для детального оцінювання проєктної зрілості обласних і районних 

департаментів АПР ми пропонуємо, крім розглянутого вище методичного 

підходу експертного експрес-оцінювання на основі доступної публічної 

інформації (в інтернеті), проводити регулярні онлайн-опитування з 

використанням запропонованої в роботі С. М. Серьогіна, Ю. П. Шарова, 

А. С. Ушакової моделі проєктної зрілості органів місцевого самоврядування 

об’єднаних територіальних громад [481] (у деякій нашій модифікації щодо 

об’єкта оцінювання) з оприлюдненням результатів, визначенням і 

нагородженням переможців, що, напевно, стимулюватиме департаменти до 

підвищення рівня проєктної зрілості, зокрема шляхом поліпшення якості 

кадрового забезпечення через розвиток проєктних компетентностей фахівців. 

 

Висновки до третього розділу 

1. 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 
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100 можливих). Серед аналізованих країн Україна посіла останнє 29-те місце 

(49,7 бала), що загалом свідчить про дуже низький цифрової трансформації та 

готовності до агробізнесу 4.0. Аналіз інноваційної активності аграрних 

підприємств і суб’єктів наукової діяльності та їх фінансового забезпечення у 

європейському й національному вимірі засвідчив наявність великих 

можливостей щодо інноваційно-випереджального розвитку аграрного сектора, 

реалізація яких часто гальмується дефіцитом фінансових ресурсів і недостатньо 

ефективною політикою щодо впровадження інновацій.  

2. З’ясовано, що 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. Загальна сума кошторисної 

вартості цих проєктів у 2019 р. становила 44,3 млрд грн, що на 55,0 % більше 

проти 2016 р. 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. Зростання 

кількості проєктів й обсягу інвестицій свідчить про поліпшення інвестиційної 

привабливості й позитивні очікування аграрних підприємств, а звідси й про 

збільшення інвестиційних можливостей для впровадження інноваційних 

проєктів. Результати аналізу проєктної діяльності окремих 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 
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елементи інфраструктури країни в цілому. Деякі бізнес-проєкти холдингів 

створюють умови для формування біоенергетичних самозабезпечувальних 

систем і зниження енергетичної залежності держави, а також гарантування 

продовольчої безпеки країни за окремими видами продукції.  

3. Окреслено перспективні напрями вирішення ключових проблем реалізації 

інноваційних проєктів, що полягають у формуванні сприятливого інституційного 

клімату в Україні для реалізації цих проєктів і залучення іноземних інвестицій, 

економічному стимулюванні впровадження вітчизняної інноваційної техніки й 

технологій, подоланні наявного розриву у фахових компетентностях, якими 

володіють випускники аграрних ЗВО, із тими, яких потребують роботодавці, та 

приведення кількості випускників (особливо агрономічного й технічного 

профілю) до реальної потреби фахівців й очікувань аграрного бізнесу.  

4. 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. 

5. 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 указаної готовності. 

 

Основні результати дослідження за цим розділом опубліковано в працях 

автора [142; 222; 446; 447; 451; 452; 456; 460].  
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РОЗДІЛ 4. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ УПРАВЛІННЯ ТА 

БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЄКТІВ АГРАРНИХ 

ПІДПРИЄМСТВ 

 

4.1. Концепція розвитку управління інноваційними проєктами в 

аграрному секторі економіки 

 

У результаті дослідження розроблено проєкт Концепції розвитку 

управління інноваційними проєктами в аграрному секторі економіки України 

як програмний документ, що містить такі розділи: (1) загальні положення; 

(2) аналіз проблем розвитку управління інноваційними проєктами в аграрних 

підприємствах; (3) місія, мета, завдання й строки реалізації Концепції; 

(4) шляхи й способи вирішення проблеми; (5) основні заходи щодо реалізації 

Концепції; (6) пріоритетні національні проєкти в аграрному секторі; (7) обсяг 

фінансових, матеріально-технічних, трудових ресурсів для реалізації Концепції. 

1. Загальні положення. Концепція розвитку управління інноваційними 

проєктами в аграрному секторі економіки України (далі – Концепція) визначає 

місію, мету, завдання, основні заходи та пріоритетні національні проєкти для 

впровадження. Після обговорення Концепція може бути схвалена й 

послугувати основою для розроблення Міністерством аграрної політики та 

продовольства України спільно з Міністерством розвитку економіки, торгівлі та 

сільського господарства разом з іншими зацікавленими центральними органами 

виконавчої влади проєкту плану заходів щодо реалізації Концепції. 

Правовою основою Концепції є «Цілі сталого розвитку України на період 

до 2030 року» [482]; «Стратегія розвитку сфери інноваційної діяльності на 

період до 2030 року» [483]; «Концепція реформування державної політики в 

інноваційній сфері» [484]; «Стратегія розвитку аграрного сектору економіки на 

період до 2020 року» [485]; «Стратегія сприяння залученню приватних 

інвестицій у сільське господарство на період до 2023 року» [486]; «Стратегія 

зрошення та дренажу в Україні на період до 2030 року» [487]; «Концепція 
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Державної цільової програми розвитку аграрного сектору економіки на період 

до 2022 року» [488]; «Програма інноваційно-інвестиційного розвитку НААН на 

ринкових засадах на 2016–2020 рр.» [489]. Однією з ключових умов досягнення 

стратегічних цілей, визначених у вказаних стратегіях і концепціях, є 

переведення розвитку аграрного сектора на інноваційну основу, невід’ємним 

компонентом якої є впровадження аграрними підприємствами інноваційних 

проєктів й ефективного та результативного управління ними. Як справедливо 

зазначають учені, необхідність упровадження інноваційних проєктів як 

механізмів системного локального розвитку в рамках окремих аграрних 

підприємств посилюється наявністю організаційно-технологічних, виробничо-

ресурсних, соціально-економічних, структурно-інформаційних проблем 

товаровиробників, що потребують нагального вирішення [113]. Варто 

погодитися з тим, що ефективність реалізації інноваційних проєктів в аграрних 

підприємствах насамперед залежить від правильності управлінських дій, 

обраної моделі управління та її успішного практичного впровадження [113].  

Під час розроблення Концепції ми також спиралися на результати 

форсайтних досліджень. Нагадаємо, що форсайт (англ. Foresight – 

передбачення) – це «сучасна методологія технологічного прогнозування, що 

дозволяє враховувати довгострокові культурні, політичні, економічні та 

соціальні наслідки впровадження технологій» [490]. Так, опрацювання 

31 міжнародного форсайту (ЄС, США, Південна Корея, Японія) дозволило 

виділити найбільш імовірні напрями майбутніх досліджень у світі: 

робототехніка, штучний інтелект, біотехнології та сучасні аграрні технології, 

інформаційно-комунікаційні технології нового покоління та хмарні технології, 

нові енергетичні технології та інші технології [491]. Найперспективнішими 

технологічними напрямами розвитку сільського господарства визначено такі: 

«супутникова навігація; безпілотні літальні апарати; сільськогосподарський 

Інтернет речей; вертикальне землеробство; технологія точного землеробства; 

GPS; робототехніка; технологія дистанційного керування; технологія 

дистанційного зондування; хмарна технологія; технологія смарт землеробства 
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[492]. Подібні напрями визначено й за іншими цілями сталого розвитку [493]. 

Згідно з оцінками експертів Форсайту економіки України, аграрний сектор 

у середньо- та довгостроковій перспективі буде залишатися одним із головних 

кластерів і драйверів економічного зростання, забезпечуючи найбільший 

внесок у загальне зростання економіки у 2030 р. – 24 % [494, с. 46]. Важливу 

роль у цьому відіграватиме активізація впровадження інноваційних проєктів. 

Головну ціль розвитку України у вказаному форсайті сформульовано 

таким чином: «До 2025 р. подвоїти свій ВВП і довести його до 400–500 млрд 

дол. США, зберігаючи стабільність своїх суспільних і культурних систем і 

забезпечуючи життєздатність власної біосфери та її спроможність 

самооновлюватися» [494, с. 44]. У «Доктрині збалансованого розвитку» уперше 

запропоновано механізми модернізації національної економіки та державного 

управління для принципово нової траєкторії економічного зростання України 

до 2030 р., що забезпечить ВВП на рівні 710–750 млрд дол. США [495]. 

Згідно з розрахунками Українського інституту майбутнього (UIF), 

презентованими в стратегії розвитку агросектору до 2030 року, «частка АПК у 

загальній структурі ВВП (на 2030 р. він становитиме 1 трлн дол. США) зросте з 

теперішніх 20 до 175 млрд дол. США, у виробничій структурі переважатиме 

продукція з доданою вартістю (70 %), а не сировина (30 %). Загальний експорт 

галузі збільшиться у 5 разів – до 100 млрд дол. США. Економіка країни 

додатково отримає від посилення агросектору 46 млрд дол. США інвестицій, а 

також за 10 років наростить додаткових 80 млрд дол. США ВВП, і бюджет 

отримає 15 млрд дол. США» [496]. Очікується, що за 10 років державі вдасться 

вирішити два важливих завдання: «1) зберегти й розвинути свої позиції як 

світового лідера-постачальника зернових та олійних культур, а також м’яса 

птиці та яєць; 2) стати світовим супермаркетом екологічно чистих продуктів 

харчування, тобто працювати в секторі преміальної продукції» [496].  

З позицій інноваційності очікується, що (1) агрохолдинги залишатимуться 

драйверами інноваційних змін і задаватимуть тон прогресивних перетворень на 

ринку; (2) з’являться нові бізнес-моделі, форми кооперації та співробітництва; 
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(3) нові технології та AgTech за 10 років призведуть до появи аграрного 

штучного інтелекту; (4) створення системи профільних R&D центрів має 

завершитися формуванням в Україні «аграрної долини», де виростатимуть нові 

цікаві перспективі стартапи й інновації. Як результат, продуктивність праці в 

сільському господарстві зросте в 7 разів – з 4 до 27 тис. тис. дол. США/особу, а 

в переробці в 6 разів – з 25 до 150 тис. дол. США/особу [496]. За словами 

Н. Білоусової, «синергія агробізнесу й IT-розробок дозволить увійти Україні до 

ТОП-5 країн світу за використанням систем точного землеробства» [497]. 

Отже, реалізація Концепції має сприяти досягненню Україною амбітних 

цілей сталого розвитку шляхом освоєння інноваційної моделі та впровадження 

проєктної парадигми управління на різних ієрархічних рівнях. 

2. Аналіз проблем розвитку управління інноваційними проєктами в 

аграрних підприємствах. Основні перешкоди для створення сприятливих умов 

цього розвитку зумовлені низкою об’єктивних і суб’єктивних причин, зокрема:  

- недосконалість і низький рівень дотримання законодавства в інноваційній 

сфері, відсутність ефективного механізму економічного стимулювання 

створення й упровадження інноваційної продукції, низький рівень 

комерціалізації завершених наукових розробок; 

- неефективність державної інвестиційної політики, зокрема в частині 

гарантування й захисту прав та інтересів інвесторів, залучення інвестицій в 

інноваційні проєкти; 

- складна й часто непрозора процедура розподілу й отримання коштів 

державної фінансової підтримки; 

- відсутність ефективного механізму державно-приватного партнерства як 

способу реалізації пріоритетних інноваційних проєктів в аграрному секторі; 

- відсутність державного статистичного спостереження щодо інноваційної 

діяльності аграрних підприємств, недосконалість моніторингу щодо 

впровадження інноваційних проєктів у цих підприємствах; 

- низький рівень проєктної зрілості обласних і районних департаментів 

(відділів) агропромислового розвитку; 
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- низький рівень інноваційної активності аграрних підприємств і 

готовності їх до впровадження інноваційних проєктів; 

- дефіцит кваліфікованих компетентних кадрів у сфері управління 

інноваційними проєктами аграрних підприємств; 

- дефіцит власних коштів на провадження інноваційної діяльності, висока 

вартість залучення фінансових ресурсів, брак і розпорошеність бюджетних 

коштів і низька дисципліна фінансування державних програм та проєктів; 

- слабке інституційне забезпечення управління інноваційними проєктами, 

зокрема в частині сертифікації проєктних менеджерів і впровадження 

стандартів управління проєктами; 

- несформованість інноваційної культури в суб’єктів аграрного бізнесу, 

викривлений соціокультурний психотип; 

- відсутність ефективного механізму трансферу цілісних інноваційних 

агротехнологій і розподілу винагороди за результатами комерціалізації 

інноваційних продуктів; 

- слабка координація та взаємодія між науковими й навчальними 

установами, що продукують інновації, та суб’єктами агробізнесу, які мали б 

споживати ці інновації; 

- відсутність економічного інтересу в інноваційному розвитку галузі через 

домінування рентного типу господарювання. 

Виділяють низку проблем, із якими стикаються під час упровадження 

проєктів та управління ними: нечітке формулювання цілей і результатів 

проєкту; нечітке формулювання строків реалізації проєкту; недостатньо 

опрацьовані стратегія та план реалізації проєкту; неадекватна організаційна 

структура управління проєктом; невідповідність інтересів учасників проєкту; 

неефективні комунікації всередині проєкту із зовнішніми суб’єктами. У цьому 

контексті спеціалізовані менеджери можуть підібрати й адаптувати моделі 

управління під конкретні проєкти [498]. 

3. Місія, мета, завдання й строки реалізації Концепції. 

Місія Концепції – підвищення рівня інноваційності аграрного сектора й 
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прискорення темпів його сталого розвитку на інноваційній основі для реалізації 

концепту «Україна – світовий супермаркет екологічних продуктів» [499] 

шляхом запровадження управління інноваційними проєктами. 

Метою Концепції є вдосконалення організаційно-економічних й 

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, сприяння залученню інвестицій в інноваційні 

проєкти, що дасть змогу забезпечити сталий розвиток аграрної галузі. 

В основу формування завдань Концепції покладено спеціально відібрані 

цілі сталого розвитку (табл. 4.1), які відображають пріоритети інноваційного 

забезпечення аграрного сектора України на період до 2030 р. 

Оскільки переважна більшість Цілей сталого розвитку на період до 

2030 року, пов’язані із аграрним сектором, зокрема сільгоспвиробництвом і 

сільськими територіями [500], то зазначені Цілі можна розглядати в ролі 

стратегічних пріоритетів, на які варто орієнтуватися під час розробки та 

реалізації інноваційних проєктів аграрних підприємств. З урахуванням 

національних цілей слід визначати обласні та місцеві пріоритети сталого 

розвитку за результатами консультацій і широкого обговорення з експертами 

від різних сфер господарської діяльності, науковцями, бізнесменами, 

державними службовцями регіонального та місцевого рівнів [501]. Зважаючи 

на визначені пріоритети, слід відбирати й підтримувати, у тому числі 

фінансово, ті інноваційні проєкти, що сприяють досягненню цілей. Для 

прикладу, одним із стратегічних пріоритетів є актуалізація проєктів у сфері 

органічного виробництва, оскільки відповідно до проєкту «Стратегії сталого 

розвитку України до 2030 р.», передбачено «до 2030 р. збільшити площу земель 

сільгосппризначення, зайнятих під органічним виробництвом, до 3 млн га та 

забезпечити щорічний приріст починаючи з 2020 р. обсягів виробництва та 

реалізації органічної продукції щонайменше на 5 %» [502, с. 11].  
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Таблиця 4.1 

Національні Цілі сталого розвитку, завдання та індикатори їх досягнення 

до 2030 р. в аграрному секторі України  

Ціль Національне завдання Індикатор 

Цільові 

показники 

2025 р. 2030 р. 

Ціль 2. 

Подолання 

голоду, 

розвиток 

сільського 

господарства 

Забезпечити доступність 

збалансованого харчування 

на рівні науково 

обґрунтованих норм для 

всіх верств населення 

Споживання м’яса з розрахунку на 

одну особу, кг/рік 
71 80 

Споживання молока з розрахунку на 

одну особу, кг/рік 
320 380 

Споживання фруктів з розрахунку на 

одну особу, кг/рік 
78 90 

Підвищити вдвічі 

продуктивність сільського 

господарства, в першу 

чергу за рахунок 

використання 

інноваційних технологій 

Продуктивність праці в сільському 

господарстві, тис. дол. США на 

одного зайнятого 

12,5 15,0 

Індекс сільськогосподарської 

продукції, % 
102,0 102,0 

Забезпечити створення 

стійких систем 

виробництва продуктів 

харчування, що сприяють 

збереженню екосистем і 

поступово покращують 

якість земель і ґрунтів, у 

першу чергу за рахунок 

використання 

інноваційних технологій 

Індекс виробництва харчових 

продуктів, % 
103,0 103,0 

Частка продукції харчової 

промисловості та переробки 

сільськогосподарської сировини в 

експорті груп 1-24 УКТЗЕД, % 

57,0 65,0 

Частка сільськогосподарських угідь 

під органічним виробництвом у 

загальній площі сільськогоспо-

дарських угідь України, % 

1,3 1,7 

Знизити волатильність цін 

на продукти харчування 

Індекс споживчих цін на продукти 

харчування (середньорічний), % 
105,0 105,0 

Ціль 12. 

Відповідальне 

споживання та 

виробництво 

Зменшити втрати 

продовольства у 

виробничо-збутових 

ланцюжках 

Частка післязбиральних втрат у 

загальному виробництві зернових 

культур, % 

1,0 0,5 

Частка післязбиральних втрат у 

загальному виробництві овочів і 

баштанних культур, % 

7,0 5,0 

Ціль 13. 

Пом’якшення 

наслідків 

зміни клімату 

Обмежити викиди 

парникових газів в 

економіці 

Обсяг викидів парникових газів, % до 

рівня 1990 р. 
37,8 60,0 

Ціль 15. 

Захист та 

відновлення 

екосистем 

суші 

Відновити деградовані 

землі та ґрунти з 

використанням 

інноваційних технологій 

Кількість визначених і реалізованих 

завдань щодо досягнення нейтрально-

го рівня деградації земель, одиниць 

3 3 

Площа орних земель (ріллі), тис. га 29760,8 28370,7 

Частка площі орних земель (ріллі) у 

загальній території країни, % 
49,3 47,0 

Площа земель органічного 

виробництва, тис. га 
1500,0 3000,0 

Площа сільськогосподарських угідь 

екстенсивного використання 

(сіножатей, пасовищ), тис. га 

8932,5 9536,0 

Частка площі сільськогосподарських 
угідь екстенсивного використання 

(сіножатей, пасовищ) у загальній 

території країни, % 

14,8 15,8 

Джерело: сформувала авторка на основі [503]. 
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Концепція спрямована на реалізацію основних цілей інноваційного 

забезпечення розвитку аграрного сектора України, завдання й індикатори їх 

досягнення до 2030 р. згруповано в табл. 4.2.  

Таблиця 4.2 

Основні цілі інноваційного забезпечення розвитку аграрного сектора 

України, завдання та індикатори їх досягнення до 2030 р.  

Ціль Національне завдання Індикатор 

Цільові 

показники 

2025 р. 2030 р. 

Адаптація 

інноваційної 

екосистеми в 

аграрному 

секторі до 

глобалізації та 

підвищення її 

конкуренто-

спроможності 

Забезпечити підвищення 

рівня впровадження та 

комерціалізації 

завершених наукових 

розробок в аграрній сфері 

Рівень упровадження, % до створених 

розробок  
80 95 

Надходження коштів від 

комерціалізації наукових розробок, % 

до витрат на створення розробок 

100 250 

Підвищення комерціалізації ОПІВ за 

ліцензійними угодами, % до рівня 2020 р. 
30 60 

Підвищити ефективність 

надання консультаційних 

послуг  

Підвищення обсягу надходження 

коштів від надання консультаційних 

послуг, % до рівня 2020 р. 

15 30 

Переорієнтація 

системи 

продукування 

інновацій на 

ринковий попит 

споживача 

Підвищити готовність 

аграрних підприємств до 

впровадження 

інноваційних проєктів та 

управління ними 

Збільшення кількості аграрних 

підприємств, які впроваджували 

інновації, % до рівня 2020 р. 

15 30 

Збільшення кількості упроваджених 

найбільш важливих інноваційних 

проєктів, % до рівня 2020 р. 

20 40 

Розвиток 

інститутів 

інноваційної 

інфраструктури 

Активізувати малий 

інноваційний аграрний 

бізнес 

Підвищення питомої ваги малих 

інноваційних суб’єктів агробізнесу, % 

від загальної кількості  

70 80 

Забезпечити інвестиційно-

інноваційний розвиток 

науки 

Створення й функціонування 

наукового парку на базі НААН та 

аграрних ЗВО, од. 

1 1 

Поліпшення 

кадрового 

забезпечення 

науково-інно-

ваційної сфери 

Сприяти «омолодженню» 

аграрної науки та 

належній мотивації 

наукової праці 

Підвищення питомої ваги молодих 

учених, % до загальної кількості 

науковців аграрної сфери 

40 50 

Підвищення рівня оплати праці нау-

ковців, % до середньої по економіці 
150 250 

Забезпечення 

паритетного 

державного 

фінансування 

аграрної науки 

Збільшити поточні 

витрати із загального 

фонду державного 

бюджету на виконання 

НДР в аграрній сфері 

Підвищення рівня витрат на виконання 

НДР в аграрній сфері, % від аграрного 

ВВП 1,7 2,0 

Джерело: сформувала авторка з урахуванням напрацювань М. М. Жук [504, с. 147], 

власних досліджень і фактично досягнутих показників за відповідними індикаторами. 

Декомпозицію й конкретизацію зазначених цілей варто здійснювати на 

рівні основних підгалузей аграрного сектора за результатами SWOT-аналізу. 

Для прикладу наведемо результати SWOT-аналізу рослинництва (табл. 4.3) й 

матрицю впливів для цієї галузі на період до 2030 р. (табл. 4.4), яку здобуто 

експертами панелі «Аграрний сектор» у рамках форсайту [494, с. 50–52].  
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Таблиця 4.3 

Результати SWOT-аналізу для галузі рослинництва на період до 2030 р. 

Сильні сторони Бал Можливості Бал 

Висока природна родючість ґрунту на 

переважній більшості території країни 
7 

Упровадження біоадаптивних 

технологій 
5 

Високий потенціал виробництва 

рослинницької продукції 
6 

Відновлення та розширення 

зрошувальних систем 
5 

Потужна система магістральних каналів 

зрошення 
6 

Активізація підприємницької 

діяльності 
6 

Зональне наукове забезпечення 

рослинництва 
5 

Розвиток біоекономіки (біопаливо 

тощо) 
6 

Слабкі сторони  Загрози  

Втрати потенційної родючості ґрунту 2 Погіршення аграрної політики 4 

Відсутність інфраструктури для 

отримання доданої вартості продукції 

рослинництва 

2 
Монополізація, знищення 

фермерства 
1 

Розбудова сировинно-орієнтованої 

інфраструктури 
2 

Відсутність програми 

імпортозаміщення 
2 

Відсутність дієвої кредитної системи 2 
Відтік висококваліфікованих кадрів і 

науковців 
3 

Джерело: [494, с. 50–51]. 

Таблиця 4.4 

Матриця впливів для галузі рослинництва на період до 2030 р. 

Показники 

Можливості Загрози 
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 Висока природна родючість ґрунту 0,833 1,000 0,833 0,833 0,833 0,833 0,833 0,667 

Високий потенціал виробництва 

рослинницької продукції 
0,833 0,833 0,694 0,694 0,694 0,694 0,556 0,556 

Потужна система магістральних 

каналів зрошення 
0,833 0,833 0,694 0,694 0,556 0,417 0,417 0,278 

Зональне наукове забезпечення 

рослинництва 
0,667 0,667 0,556 0,556 0,444 0,111 0,222 0,222 

С
л
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к
і 
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о

р
о

н
и

 

Втрати потенційної родючості 

ґрунту 
0,111 0,139 0,111 0,111 0,167 0,167 0,111 0,167 

Відсутність інфраструктури для 

отримання доданої вартості 

продукції рослинництва 

0,056 0,056 0,056 0,056 0,167 0,139 0,139 0,167 

Розбудова сировинно-орієнтованої 

інфраструктури 
0,083 0,056 0,056 0,056 0,167 0,139 0,139 0,139 

Відсутність дієвої кредитної 

системи 
0,083 0,056 0,028 0,028 0,167 0,139 0,139 0,139 

Джерело: [494, с. 52]. 
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Аналогічні матриці побудовано й для галузі тваринництва [494, с. 53–55], 

аналіз свідчить, що «сильні характеристики можуть підсилити (зробити більш 

імовірними) можливості й послабити (зробити менш імовірними) загрози і, 

навпаки слабкі характеристики можуть послабити можливості й підсилити 

загрози» [494, с. 51]. 

Реалізація Концепції передбачена на період до 2030 р. Заплановано її 

реалізувати поетапно (перший етап до 2025 р., другий – до 2030 р.). 

4. Шляхи й способи вирішення проблеми. Вирішення проблеми розвитку 

управління інноваційними проєктами в аграрному секторі економіки України 

передбачається здійснити шляхом забезпечення реалізації політики, 

спрямованої на створення організаційно-економічних й інституційних умов для 

впровадження аграрними підприємствами інноваційних проєктів і міжнародних 

стандартів управління ними. Вирішення проблеми передбачає реалізацію 

комплексу взаємопов’язаних заходів щодо вдосконалення інституційного, 

організаційного, наукового, кадрового та фінансового забезпечення управління 

інноваційними проєктами.  

5. Основні заходи щодо реалізації Концепції. До цих заходів належать:  

5.1. Поліпшення інституційного забезпечення управління інноваційними 

проєктами аграрних підприємств: 

(і) удосконалення державної політики передбачає послідовну реалізацію 

синхронізованих у часі дій влади, які спрямовані на [505, с. 17]:  

а) мінімізацію гальмуючих факторів для розвитку аграрного сектора: 

- реформування податкової системи; 

- перехід до цивілізованого ринку землі; 

б) активізацію аграрного сектора як провідного кластера економіки країни: 

- розробка й утілення прогресивної аграрної політики держави; 

- перехід аграрного сектора України на технології 5-го, 6-го укладів; 

- створення й широкомасштабне впровадження сучасної системи 

гідромеліорації, удобрення й захисту рослин; 

- запровадження галузевої фінансово-кредитної системи для агросектора; 
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в) підготовку в необхідних обсягах і з необхідними компетентностями 

людського капіталу, здатного до визначених інноваційних перетворень: 

- оцінка розриву між наявним і необхідним людським капіталом; 

- надання державної підтримки групі базових наукових шкіл України; 

- розробка та прийняття низки законів і нормативних актів, спрямованих на 

створення привабливого інноваційного клімату та поєднання інтересів бізнесу, 

освіти, науки й влади; 

- надання методичної й організаційної допомоги базовим науковим 

школам України з метою підсилення їх участі в європейських і світових 

науково-технічних програмах і грантах. 

(іі) формування інноваційного потенціалу системи аграрного виробництва 

на різних рівнях через реалізацію заходів: на мікрорівні – формування 

потенціалу для реалізації інноваційного проєкту; на мезорівні – координація 

діяльності наукових установ, їх співпраці з аграрним бізнесом; розвиток 

системи аграрного дорадництва; формування інноваційних аграрних кластерів; 

реалізація регіональних програм підтримки інноваційного розвитку; на 

макрорівні – фінансування аграрної освіти й науки, моніторинг інноваційних 

процесів в аграрному секторі, підтримка агровиробників за пріоритетними 

напрямами їх діяльності, реалізація цільових програм інноваційного розвитку 

аграрного виробництва [506]; запровадження державного статистичного 

спостереження щодо інноваційної діяльності аграрних підприємств, моніторинг 

щодо впровадження інноваційних проєктів у цих підприємствах. 

(ііі) формування інноваційної культури в суб’єктів аграрного бізнесу, 

трансформація соціокультурного психотипу в напрямі сприйнятливості 

інновацій, зокрема шляхом [модифіковано на основі: 484]:  

- популяризації провадження інноваційної діяльності, а також створення 

цілісної системи безперервної освіти, ураховуючи її кадрове забезпечення; 

- оновлення освітніх програм і навчальних планів для формування 

інноваційного мислення, розвитку творчого потенціалу та позитивного 

ставлення фахівців до інновацій і підвищення готовності до змін; 
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- залучення через дослідницькі (інноваційні) центри ЗВО студентів і 

слухачів до участі в розробленні та/або реалізації інноваційних проєктів, а 

також у конкурсах бізнес-планів проєктів; 

- проведення просвітницьких кампаній, зокрема тренінгів і мотиваційних 

зустрічей персоналу аграрних підприємств із фахівцями, які відповідають за 

впровадження інновацій, і представниками аграрного бізнесу, що мають 

успішний досвід реалізації інноваційних проєктів; 

- поширення інформації про стан, тенденції і перспективи розвитку 

управління проєктами, яка базується на міжнародному досвіді, глобальних і 

національних дослідженнях;  

- поширення інформації про розвиток соціально відповідального 

агробізнесу, спрямованого на досягнення Цілей сталого розвитку, залучення 

суб’єктів агробізнесу до реалізації соціальних й екологічних проєктів; 

- підвищення кваліфікації керівників державних підприємств, установ й 

організацій з питань формування та реалізації державної інноваційної політики, 

технологічного аудиту, управління інтелектуальною власністю, управління 

інноваційними проєктами, стратегічного й інноваційного менеджменту; 

- забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації 

фахівців з інноваційного менеджменту й управління інноваційними проєктами; 

- налагодження комунікаційних зв’язків між дорадчими службами й 

агровиробниками, зокрема доцільно розвивати такі форми комунікації: 

дистанційне спілкування, тематичні зустрічі з групами сільгоспвиробників, 

системні контакти з органами виконавчої влади й місцевого самоврядування та 

структурами, що обслуговують аграрні підприємства. Кошти з державних і 

недержавних програм і грантових проєктів можуть покривати певну частину 

видатків, пов’язаних із діяльністю дорадчих служб, здешевлювати їх послуги, 

однак їх не слід розглядати як єдине чи домінуюче джерело фінансування [506]. 

5.2. Упровадження проєктного підходу до управління інноваційною 

діяльністю на різних ієрархічних рівнях передбачає реалізацію комплексу 

організаційних заходів на всіх рівнях щодо впровадження та розвитку 
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методологій управління проєктами, що сприятиме формуванню оптимальної 

організаційної структури й взаємодії органів влади, наукових установ та 

аграрних підприємств, а також підвищенню ефективності й результативності 

реалізації інноваційних проєктів. 

Упровадження проєктного підходу передбачає такі основні заходи: 

- організація проєктного офісу при Міністерстві аграрної політики та 

продовольства України, основною метою функціонування якого має бути 

управління національними проєктами та програмами в аграрному секторі, 

інституційне й методологічне забезпечення, а також моніторинг реалізації 

інноваційно-інвестиційних проєктів у регіонах; 

- організація проєктних офісів при обласних департаментах 

агропромислового розвитку, основною метою функціонування яких має бути 

управління регіональними проєктами та програмами в аграрному секторі, 

координація, методологічне та консультаційне забезпечення реалізації 

інноваційно-інвестиційних проєктів в аграрних підприємствах регіону, а також 

моніторинг реалізації цих проєктів; 

- організація віртуальних проєктних офісів при районних відділах 

агропромислового розвитку та об’єднаних територіальних громадах, основною 

метою функціонування яких має бути управління проєктами та програмами в 

аграрному секторі на рівні районів і громад, координація та консультаційне 

забезпечення реалізації інноваційно-інвестиційних проєктів в аграрних 

підприємствах району, громади, а також моніторинг реалізації цих проєктів; 

- 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), основною метою функціонування/залучення яких має бути 

управління проєктами цих підприємств; 

- забезпечення узгодженості напрямів проєктної діяльності на всіх рівнях 

управління з пріоритетами, цілями й завданнями державної аграрної політики, 

державної інноваційної політики й стратегії сталого розвитку; 
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- 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. 

Під час організації проєктних офісів за зразок можуть бути взяті орієнтовні 

цілі, функції, рівні й організаційно-штатна структура [507; 508], рекомендації 

щодо організації проєктного офісу в органах публічної влади [509] і 

концептуальна модель офісу управління проєктами органічного виробництва, 

що ґрунтується на стандартах (PMBOK, Р2М) [118]. На національному й 

регіональному рівнях проєктні офіси можуть бути інтегровані в традиційну 

структуру управління агропромисловим розвитком із регламентацією 

відповідальності, повноважень й обов’язків членів команди управління 

проєктами. Децентралізація владних повноважень органів управління в Україні 

значно наблизить науку до потреб виробництва в його первинних ланках, дасть 

змогу поліпшити використання аграрного потенціалу в кожному регіоні [510]. 

За цих умов з’являється можливість практично реалізувати запропоновану 

вдосконалену модель управління аграрними проєктами, що базується на 

координації зусиль аграрних виробників зі спеціалістами відповідних 

департаментів (відділів) обласних державних адміністрацій [113]. Створення 

інноваційних центрів розвитку аграрного виробництва і сільських територій у 

регіонах сприятиме активізації діяльності з розроблення й реалізації 

інноваційних проєктів. Це актуалізує проблему формування джерел 

фінансування аграрних проєктів. 

Останнім часом учені встановили, що у світі та ЄС є значна кількість 

інститутів, які створюють інституційне забезпечення фінансування сталого 

розвитку [511], тому формування й реалізація Концепції розвитку управління 

інноваційними проєктами в аграрному секторі економіки України потребує 

посилення інституційної спроможності фінансування заходів і цілей у цій 

сфері. Це підтверджує досвід США щодо формування інституційно-

інвестиційного забезпечення розвитку сільських територій [512]. 
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Запропонований сучасний інструментарій, застосування якого дозволяє на 

місцевому рівні управління розробляти стратегічні плани й програми розвитку 

сільських територіальних громад [513], може бути використаний і під час 

розроблення інноваційних проєктів об’єднаних громад. У цьому контексті для 

підвищення ефективності управління ресурсним потенціалом ми 

запропонували широко застосовувати проєктний підхід, оскільки розробка та 

реалізація інноваційно-інвестиційних проєктів сприятиме сталому розвитку 

громад і залученню додаткових фінансових ресурсів [514; 515]. 

Для великих агропромислових формувань (агрохолдингів) залежно від 

інтенсивності й масштабності проєктної діяльності можна рекомендувати 

впровадження проєктних офісів на трьох рівнях: рівень підприємства 

(центральний проєктний офіс); рівень підрозділу (функціональний проєктний 

офіс); рівень програми/проєкту (проєктний офіс програми/проєкту). Зазначимо, 

що на будь-якому із цих рівнів, як і на регіональному та національному рівнях, 

проєктні офіси можуть бути віртуальними, тобто – це «віртуальні команди, які 

взаємодіють одна з одною незалежно від місцезнаходження за допомогою 

інформаційних технологій і телекомунікацій» [516], що особливо актуально в 

умовах розосередження аграрного виробництва й цифровізації всіх процесів.  

Для середніх і малих аграрних підприємств більш доцільним буде 

аутсорсинг функцій проєктного офісу та/або персоналу з управління проєктами 

(за потреби). Аутсорсингу управління проєктами зазвичай включає такі 

послуги: управління проєктами, адміністрування проєктів, запуск і планування 

проєктів, моніторинг і контроль проєктів, аутсорсинг функцій проєктного офісу 

[517]. Своєю чергою, аутсорсинг функцій проєктного офісу найчастіше 

передбачає надання таких ролей: фахівець з методології, фахівець з 

планування, фахівець зі звітності, адміністратор проєктного офісу, тренер [518]. 

Крім аутсорсингу функцій, коли підрядник несе відповідальність за виконання 

робіт за проєктом, можливий також аутсорсинг персоналу, коли замовнику 

надають необхідну кількість компетентних фахівців, при цьому замовник 

самостійно забезпечує їх ефективне застосування для завдань проєкту, а 
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підрядчик несе відповідальність лише за компетентність персоналу [519]. 

В основу рекомендацій щодо організаційного забезпечення управління 

інноваційними проєктами можна покласти напрацювання О. В. Посилкіної, 

Г. В. Костюка та Я. М. Деренської [520; 521; 522] за умови їх адаптації до 

специфіки діяльності аграрних підприємств. 

Для гармонізації проєктної та процесної концепцій управління мають бути 

сформовані та впроваджені: (1) стандарти управлінської взаємодії проєктних 

офісів із бізнес-процесами підприємства; (2) збалансована система 

відповідальності й повноважень між менеджерами проєктів і власниками 

процесів; (3) принципи розподілу ресурсів і критерії результативності; 

(4) корпоративні принципи управління інформацією; (5) управлінська облікова 

політика за проєктним і процесним підходом, що забезпечує проєктний і 

процесний облік, планування та контроль витрат і доходів [523]. 

5.3. Удосконалення наукового забезпечення управління інноваційними 

проєктами аграрних підприємств передбачає проведення наукових досліджень 

за пріоритетними напрямами, визначеними в попередньому параграфі цієї 

роботи. Головними центрами наукового забезпечення управління 

інноваційними проєктами аграрних підприємств мають бути наукові установи 

та міжрегіональні наукові центри НААН, аграрні заклади вищої освіти (далі – 

ЗВО), профільні наукові установи Національної академії наук України (далі – 

НАН) та інші суб’єкти наукової діяльності, що виконують дослідження за цією 

тематикою. Певним внеском у поліпшення наукового забезпечення є ця робота. 

Результати аналізу свідчать, що на формування агроекономічного сегмента 

наукового забезпечення безпосередньо спрямовані програми наукових 

досліджень НААН 2021–2025 рр. № 41 «Використання потенціалу аграрної 

науки для інноваційного розвитку галузей агропромислового виробництва 

України» і № 42 «Наукові основи інноваційної біоекономіки в АПК» [524]. 

Погоджуємося з тим, що підвищення ефективності інноваційного процесу 

«потребує переходу до проєктного формату створення й трансферу інновацій, 

що має на меті поєднати в єдину систему наукову сферу як продуцента 
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інновацій і виробничий та комерційний бізнес. Реалізацію інноваційної 

продукції в проєктному бізнес-форматі забезпечує інтегрована трансферно-

технологічна інфраструктура, яка застосовує ефективний підприємницький 

механізм сприяння створенню цих інновацій, їх виробництву в промислових 

масштабах і реалізації кінцевої продукції» (рис. 4.1) [525, с. 11]. 

 

Рис. 4.1. Організаційна структура трансферу інновацій у формі проєктів  

в аграрному секторі за системою інноваційного провайдингу 

Джерело: модифікувала авторка на основі роботи [525, с. 12]. 

Для реалізації вказаної схеми трансферу потрібна націленість науково-

інноваційної системи установ НААН, НАН, ЗВО на ринкові потреби; орієнтація 

виробників і комерційних структур на створення й реалізацію 

конкурентоспроможної продукції; формування спільної діяльності на основі 

інноваційних проєктів; бізнес-планування й реалізація інноваційних проєктів 

через акредитованих провайдерів ринку. Інноваційні провайдери повинні 

сприяти формуванню запиту до наукової сфери на привабливу на ринку 

наукову продукцію та реалізації її виробничим підприємствам [525, с. 12]. 

Найсприятливішою моделлю ринково-адаптованої інфраструктури є 
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побудова на базі та за участю науково-виробничих структур НААН Наукового 

парку з мережею трансферу інноваційних технологій і продукції у форматі 

інноваційних бізнес-проєктів [526]. Науковий парк створюють на засадах 

державно-приватного партнерства, що забезпечить об’єднання інтелектуальних 

ресурсів аграрної науки та фінансових ресурсів бізнесу для реалізації спільних 

інноваційних бізнес-проєктів. Механізм державно-приватного партнерства 

реалізують на засадах рівноправного та взаємовигідного співробітництва між 

державними й приватними структурами в межах реалізації проєктів. 

Комерційні пропозиції наукових установ використовують як: «внески в 

статутний фонд Наукового парку для отримання корпоративних прав і переваг 

щодо їх інноваційного розвитку, внески в статутний фонд спільних підприємств 

– провайдерів проєктів, що залучають інвестиції в розвиток експериментально-

виробничої бази й здійснюють трансфер інновацій, об’єкти трансферу у формі 

стартапів наукомісткого бізнесу, які реалізують провайдери проєктів на 

договірних засадах в інтересах і з науково-технологічним супроводом установ і 

підприємств НААН» [526; 527, с. 153]. Науково-організаційний механізм 

реалізації проєктів Наукового парку, що передбачає шість основних етапів, 

детально обґрунтовано в праці С. А. Володіна [526]. 

5.4. Удосконалення кадрового забезпечення управління інноваційними 

проєктами аграрних підприємств передбачає збереження наявного кадрового 

потенціалу, підвищення його кваліфікації, міжнародну сертифікацію керівників 

і менеджерів проєктів, упровадження стажувань фахівців, у тому числі за 

кордоном, підготовку та перепідготовку компетентних фахівців для розвитку 

їхньої готовності до управління інноваційними проєктами. Детальніше це 

питання розглянуто в п. 5.4 нашого дослідження.  

5.5. Реформування системи фінансування реалізації інноваційних проєктів: 

- економічне стимулювання (податкове, кредитне, страхове) та заохочення 

суб’єктів господарської діяльності до інноваційного розвитку, створення й 

упровадження інноваційної продукції в аграрний сектор; 

- запровадження ефективного механізму економічного стимулювання 
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комерціалізації завершених наукових розробок, передачі патентів і технологій 

для реалізації пріоритетних інноваційних проєктів і розподілу винагороди за 

результатами комерціалізації інноваційних продуктів; 

- підвищення ефективності державної інвестиційної політики, зокрема в 

частині гарантування й захисту прав та інтересів інвесторів, залучення 

інвестицій в інноваційні проєкти; 

- запровадження транспарентної процедури конкурсного відбору 

пріоритетних інноваційних проєктів, розподілу й отримання коштів державної 

фінансової підтримки для реалізації цих проєктів з урахуванням їх 

ефективності й інноваційності; 

- створення й використання цифрової інвестиційної платформи з 

відкритою базою даних конкурентоспроможних інноваційних проєктів 

аграрних підприємств; 

- диверсифікація джерел фінансування інноваційних проєктів, підвищення 

інвестиційної привабливості аграрних підприємств за рахунок нарощування 

капіталізації (через постановку на баланс земельних та інтелектуальних 

активів), зниження вартості залучення фінансових ресурсів, підвищення 

дисципліни фінансування державних програм та проєктів; 

- запровадження ефективного механізму державно-приватного партнерства 

як способу реалізації пріоритетних інноваційних проєктів в аграрному секторі, 

зокрема через: визначення переліку потенційних інноваційних проєктів, які 

можна реалізувати на умовах державно-приватного партнерства; налагодження 

механізмів взаємодії державних і приватних партнерів; забезпечення 

підготовки якісних інноваційних проєктів, які реалізують на умовах 

партнерства, для залучення інвестицій. 

Особливості державної реєстрації та фінансової підтримки проєктів, що 

реалізують у рамках державної стратегії розвитку, зумовлені відмінностями в 

порядку й формах представлення документів, процедурах їх розгляду. 

Найвагоміші види державної підтримки й фінансування передбачені для 

суб’єктів діяльності, які реалізують інвестиційні проєкти в пріоритетних 
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галузях економіки. Законодавством України не заборонено проведення 

державної реєстрації одного проєкту як інноваційного, інвестиційного або 

інвестиційного в пріоритетних галузях економіки одночасно й одержання 

кількох видів державної підтримки в разі відповідності його змісту вимогами 

до наведених проєктів [528]. Водночас чинний механізм державної підтримки 

потребує вдосконалення, зокрема в частині оцінювання економічної 

ефективності й державної реєстрації інвестиційних проєктів і проєктних 

(інвестиційних) пропозицій шляхом внесення змін до нормативних актів [529]. 

У своїх дослідженнях А. І. Даниленко обґрунтував схему Концепції 

переходу від галузевої моделі управління до управління проєктами, прийняття 

якої може стати основою для розроблення поглибленої концепції та програми 

соціально-економічного розвитку України на п’ять (а в перспективі – і до 20) 

років. У рамках запропонованої концепції вчений, ураховуючи той факт, що 

власні кошти підприємств становлять переважну частку в загальній сумі 

інвестицій, пропонує розглянути питання встановлення «податкових канікул» 

щодо платежів з прибутку для суб’єктів господарювання, які здійснюють 

вкладення, що підвищують рівень технологічного укладу в галузі та 

збільшують частку доданої вартості у новій продукції. В окремих випадках 

важливим інвестиційним проєктам, на його думку, доцільно надавати пільгу 

при сплаті податку з прибутку від 50 % до 100 % його величини [530]. 

6. Пріоритетні національні проєкти в аграрному секторі. Для реалізації 

Концепції запропоновано розробити й реалізувати три пріоритетні національні 

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

Україна має певний досвід розроблення та реалізації національних 

проєктів [531; 532], зокрема в аграрному секторі. Так, у 2011 р. наукові 

установи НААН розробили національні проєкти «Відроджене скотарство» [533] 

та «Зерно України – 2015» [534]. Останню спочатку розроблено як програму 

«Зерно України», а потім за рішенням уряду її визнано національним проєктом. 

Наразі життєвий цикл вказаних національних проєктів завершився, тому 

доцільно було б на інституційному рівні підвести підсумки й проаналізувати 
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результати їх реалізації та, з урахуванням цього розробити й затвердити нові 

національні проєкти, зважаючи на теперішні проблеми й пріоритети розвитку.  

Спробу підвищити ефективність державних інвестиційних проєктів 

здійснено в грудні 2010 р., створивши Державне агентство з інвестицій та 

управління національними проєктами, проте у 2015 р. його ліквідовано. Один із 

запланованих цим агентством проєктів («Агроперспектива») передбачав 

модернізацію зерновиробництва та його експортних можливостей, однак через 

відсутність коштів його так і не реалізовано. Слід погодитися з пропозицією 

щодо необхідності створення ефективного спеціального органу з відбору 

інвестиційних проєктів і їх реалізації (включаючи організацію фінансування), 

зважаючи на національні стратегічні цілі. Необхідно створити передумови для 

залучення досягнень приватних підприємств до здійснення державних 

інвестиційних проєктів на основі економічного стимулювання, а також 

удосконалити чинні методичні рекомендації з підготовки проєктів у частині 

врахування широких можливостей місцевих рад щодо їх фінансування [535]. 

Національний проєкт «Українські чорноземи 2030» має бути спрямований 

на досягнення Цілей сталого розвитку № 15 і частково № 2, 13, зокрема на 

досягнення нейтрального рівня деградації земель і розвитку органічного 

землекористування. У його основу слід покласти передусім інновації ННЦ 

«Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського» [536; 537]. 

Національний проєкт «Зерно 2030» має бути спрямований на досягнення 

окремих національних завдань Цілей сталого розвитку № 2, 12, 15 і втілення 

візії світового аграрного лідерства [499], зокрема щодо входження до ТОП-5 

країн за виробництвом та експортом зернових і продуктів їх переробки. У його 

основу слід покласти передусім інновації НААН, НАН та аграрних ЗВО і 

прогнозні оцінки розвитку аграрних ринків України на період 2021–2030 рр. [538]. 

Національний проєкт «Скотарство 2030» має бути спрямований на 

досягнення окремих національних завдань Цілей сталого розвитку № 2, 13, 15 і 

задоволення потреб у продукції галузі. У його основу слід покласти передусім 

інновації НААН [539], зокрема Інституту тваринництва НААН [540], а також 
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наші напрацювання [194; 195; 196], прогнозні оцінки до 2030 р. [538; 541] і 

проєктні стратегічні документи. Цей проєкт вважаємо найпріоритетнішим. 

Згідно з проєктом «Концепції Державної цільової програми розвитку галузі 

скотарства до 2030 року» передбачено досягти до 2030 р. таких цілей: 

збільшити поголів’я корів молочного напряму в аграрних підприємствах на 

11 %, збільшувати частку промислового виробництва продукції щороку на 2 %, 

збільшити кількість тваринницьких ферм і комплексів, які застосовують новітні 

технології та сучасне обладнання, створити додаткові робочі місця [542]. 

7. Обсяг фінансових, матеріально-технічних, трудових ресурсів для 

реалізації Концепції. Обсяг фінансування, матеріально-технічних і трудових 

ресурсів, необхідних для реалізації Концепції, визначають щороку з 

урахуванням реальних можливостей державного та місцевих бюджетів. 

До основних джерел фінансування заходів щодо реалізації Концепції 

належать власні кошти суб’єктів агробізнесу, кошти державного та місцевих 

бюджетів, програм, проєктів міжнародної технічної допомоги та фінансових 

ресурсів міжнародних фінансових організацій, а також інших джерел, не 

заборонених законодавством. Основним джерелом фінансування інноваційних 

проєктів аграрних підприємств мають бути власні та залучені кошти цих 

підприємств. Пріоритетними напрямами бюджетного фінансування реалізації 

Концепції є: реалізація пріоритетних інноваційних проєктів, макроекономічні 

заходи щодо поліпшення інституційного, організаційного, наукового, 

кадрового, фінансового й інформаційно-консультаційного забезпечення 

управління інноваційними проєктами. Обсяг бюджетного фінансування 

Концепції корегують з урахуванням конкретних завдань у межах коштів, 

передбачених бюджетом на відповідний рік. Детальніше питання фінансового 

забезпечення розглянуто в п. 5.2 нашого дослідження. 

Отже, реалізації Концепції має сприяти трансформації мети в результат, 

зокрема – підвищенню рівня інноваційності аграрного сектора й прискоренню 

темпів його сталого розвитку на інноваційній основі шляхом запровадження 

управління інноваційними проєктами. 
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4.2. Науково-методичні засади розроблення й реалізації бізнес-плану 

інноваційного аграрного проєкту: сутність, структура, функції 

 

Бібліометричний аналіз публікаційної активності вчених у сфері бізнес-

планування за останні 50 років дав змогу ідентифікувати загальну тенденцію до 

збільшення кількості проіндексованих у Scopus публікацій, які містять у назві 

термін «business-plan» (рис. 4.2). Першу статтю із вказаним терміном у Scopus 

зафіксовано у 1973 р., а протягом останніх років щорічно вчені публікують 

близько 20 робіт. Екстраполяція екпоненційного тренду вказує на прогнозне 

зростання публікаційної активності у світі в середньостроковій перспективі. 

 

Рис. 4.2. Динаміка й прогноз кількості проіндексованих у Scopus 

публікацій, які містять у назві термін «business-plan» 

Джерело: побудувала авторка на основі даних бази Scopus. 

Як ми й припускали, із 504 робіт майже третину опублікували вчені зі США 

(32,5 %), далі в рейтингу ТОП-10 такі країни: Великобританія (5,6 %), Німеччина 

(4,6 %), Канада (3,2 %), Італія (2,0 %) Данія (1,8 %), Південна Африка (1,6 %), 

Австралія (1,4 %), Бразилія (1,4 %) та Росія (1,4 %). Загалом на ТОП-10 країн 

припадало 55,5 % світового обсягу робіт (рис. 4.3). На жаль, Україна не 

представлена в Scopus жодною опублікованою роботою з бізнес-планування.  

Серед авторів із найвищою публікаційною активністю з бізнес-планування 

у світі варто відзначити таких: P. McGowan (5), G. Baltes (4), C. Ungerer (4), 
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M. Chang (3), J. Graham (3), B. Honig (3), C. Hopp (3), T. Karlsson (3), M. Konig 

(3). Отже, в Scopus за публікаційною активністю з бізнес-планування лідером є 

професор бізнес-школи Ольстерського університету P. McGowan, який разом зі 

співавторами досліджує питання методології проведення й ефективності участі 

в конкурсах бізнес-планів з позиції навчання підприємництву, залучення та 

раціонального використання ресурсів і створення нових підприємств [543; 544; 

545; 546]. Своєю чергою, G. Baltes і M. Konig досліджували питання 

обґрунтованості оцінних показників у бізнес-планах підприємств; оцінювання 

венчурних проєктів на основі бізнес-планів; причини, що призводять до 

розбіжностей між бізнес-планами й реальністю [547; 548; 549]. Абсолютно 

очікуваним є те, що найбільша кількість публікацій із терміном «business-plan» 

належить до таких наук: бізнес, менеджмент й облік 16,4 %, інженерні (13,7 %), 

соціальні (9,1 %), економіка, економетрика й фінанси (7,2 %). Водночас можна 

зазначити про міждисциплінарність досліджень із бізнес-планування, оскільки 

й представники інших наук вивчають різні його аспекти (дод. Д, рис. Д.1).  

 

Рис. 4.3. ТОП-10 країн за кількістю проіндексованих у Scopus публікацій, 

які містять у назві термін «business-plan», 1970–2020 рр. 

Джерело: побудувала авторка на основі даних бази Scopus. 

Реалізацію будь-якого проєкту – від формулювання власне задуму до 

втілення – здійснюють за планом. У вітчизняну практику економічної роботи 

бізнес-планування почали активно впроваджувати разом з елементами 
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ринкових перетворень. Бізнес-план проєкту як плановий документ у країнах з 

розвиненою економікою є невід’ємною частиною проєкту, а його складання – 

одним із передінвестиційних етапів. Необхідність у підготовці такого 

документа зумовлена потребою в розкритті всіх сторін будь-якої 

започатковуваної справи. Як справедливо зазначає П. А. Стецюк, потреба в 

розробці бізнес-плану проєкту виникає у всіх випадках, коли необхідно 

отримати додаткові фінансові ресурси – залучити кредити чи інвестиції, 

профінансувати нову бізнес-ідею чи доходний інвестиційний проєкт. Його 

вимагають комерційні банки й кредитні організації, інституціональні та 

індивідуальні інвестори, інші фінансові організації. Для отримання бюджетних 

позичок чи фінансування в рамках конкретних державних програм теж 

потрібен бізнес-план. Але найбільше його розробка потрібна керівникам і 

власникам підприємства, щоб детально проаналізувати свої ідеї та плани, 

оцінити їх реалістичність і перспективність, установити сильні та слабкі 

сторони проєкту, знайти способи посилити перші та знизити другі. У світовій 

практиці бізнес-план уже давно став загальноприйнятим способом надання 

комерційної інформації та основою для ведення ділових переговорів. Із 

розвитком ринкових відносин у нашій країні та розширенням міжнародних 

економічних зв’язків бізнес-планування стає одним із важливих елементів 

забезпечення конкурентоспроможності й успішної виробничо-фінансової 

діяльності підприємства. На основі бізнес-плану проводять розрахунок 

економічної ефективності бізнес-ідей, проєктів та інвестиційних рішень, оцінку 

комерційної доцільність вкладення коштів на їх здійснення [550, с. 3].  

Спеціальна література, в якій розглядають методичні питання розробки 

бізнес-планів проєктів, донедавна була переважно зарубіжною, перекладеною з 

іноземних мов. Це питання в ній висвітлювали стосовно підприємств, що мають 

чималий досвід функціонування в умовах ринку. Інституційно-економічні 

реалії, в яких перебувають українські підприємства, часто не дають їм змоги 

прямо використовувати зарубіжні методичні розробки під час складання бізнес-

планів проєктів. Звідси стає очевидним, що для вирішення проблеми 
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методологічного та методичного забезпечення розробки бізнес-планів проєктів 

в Україні необхідні власні наукові напрацювання, що мають ураховувати 

специфіку національної економіки в цілому й аграрної зокрема. Слід 

наголосити, що 10 років тому, коли ми розпочали досліджувати методичні й 

прикладні засади бізнес-планування інноваційних аграрних проєктів, майже не 

було наукових публікацій вітчизняних учених із цього приводу. Проте в останні 

роки ситуація дещо змінилася. Питання бізнес-планування в аграрних 

підприємствах висвітлено в монографії Ю. Е. Губені та І. І. Костецької [551]. У 

циклі наукових праць Т. М. Янковець розглянуто економічну сутність бізнес-

плану інноваційного проєкту [552], технології складання бізнес-плану з 

урахуванням світового досвіду [553; 554], бізнес-план як інструмент контролю 

в управлінні інноваційними проєктами [555] та оцінювання ефективності цих 

проєктів [556]. Інші вчені визначили сутність технології, переваги та недоліки 

бізнес-планування інноваційних проєктів [557]; значення бізнес-плану для 

ефективного функціонування підприємств [558]; сучасні підходи до типізації, 

стандартизації й інформатизації бізнес-планів [559]. 

В економічній літературі є різні дефініції бізнес-плану, проте вони, як 

правило, не суперечать одне одному, а, навпаки, доповнюють. Визначень 

сутності бізнес-плану нині стільки, скільки (чи майже стільки) визначень 

самого розуміння сутності бізнесу, тому розглянемо найпоширеніші з них [560, 

с. 5]: (і) це документ, який містить систему пов’язаних у часі й просторі, 

узгоджених з метою та ресурсами заходів і дій, спрямованих на отримання 

максимального прибутку внаслідок реалізації підприємницького проєкту. 

Бізнес-план є засобом аналізу проєкту на його реалістичність й ефективність; 

(іі) це детальний, чітко структурований і ретельно підготовлений документ, що 

описує цілі й завдання, які необхідно вирішити, способи досягнення 

поставлених цілей та економічні показники проєкту в результаті їх досягнення. 

У ньому міститься оцінка теперішньої ситуації, сильних і слабких сторін 

проєкту, аналіз ринку та інформації про споживачів; (ііі) це документ, у якому 

викладено сутність підприємницької ідеї, шляхи й засоби її реалізації, а також 
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подано характеристику ринкових, виробничих, організаційних і фінансових 

аспектів передбачуваного бізнесу та особливості його управління. Тобто бізнес-

план проєкту є стандартним документом, у якому обґрунтовують концепцію 

призначеного для реалізації проєкту й наводять основні його характеристики. 

Згідно із чинними в Україні методичними рекомендаціями з розробки 

бізнес-планів інвестиційних проєктів, бізнес-план – це документ, який містить 

маркетингову, технічну та фінансову інформацію, що обґрунтовує доцільність 

інвестування у новий проєкт або розширення наявного бізнесу [561]. 

Матеріали, що дають комплексну оцінку проєкту й обґрунтовують 

доцільність вкладання інвестицій у нього, рекомендується в усьому світі 

представляти у формі бізнес-плану. Бізнес-план – це документ, у якому 

викладені цілі й завдання підприємницького проєкту, оцінка проєкту та його 

зовнішнього бізнес-середовища, способи досягнення поставлених цілей.  

Аналіз літературних джерел показав, що в сучасній економічній науці 

серед учених не склалося єдиної думки стосовно співвідношення понять 

«бізнес-план» і «техніко-економічне обґрунтування» (ТЕО). Так, одні вчені 

вважають, що ТЕО є складовою частиною бізнес-плану проєкту, інші ж 

дотримуються думки, згідно з якою бізнес-планування є попередньою стадією 

розробки інвестиційного проєкту, основним завданням якого є створення 

бізнес-плану інвестиційного проєкту, тобто ототожнюють поняття «ТЕО 

проєкту» й «бізнес-план». Нині є навіть думка, відповідно до якої роль бізнес-

плану щодо доцільності використання інвестицій раніше виконувало ТЕО, 

проте зміна умов господарювання автоматично поставила нові вимоги до 

планів обґрунтування інвестицій, і бізнес-план почав витісняти ТЕО, точніше, 

поглинув його як складову частину. Деякі науковці дотримуються погляду, 

відповідно до якого бізнес-план є наступним етапом написання ТЕО, – у ньому 

більш детально розробляють характеристики бізнес-проєкту, уточнюють умови 

фінансування і в результаті одержують більш точні та розширені результати 

реалізації проєкту. Інші вчені вважають, що після складання бізнес-плану 

проводять ТЕО проєкту чи передінвестиційне дослідження на основі методів 
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аналізу інвестиційних проєктів, наприклад, методом експрес-аналізу 

визначають можливості інвестування, умови реалізації проєкту і його 

ефективність [562]. Очевидно, що в цьому разі йдеться про ТЕО у вузькому 

розумінні. Відповідно до сучасних теоретичних і методологічних вимог, 

необхідно розрізняти поняття інвестиційного проєкту, бізнес-плану й техніко-

економічного обґрунтування інвестицій [563, с. 10].  

На основі порівняння характеристик економічного обґрунтування та 

бізнес-планування Г. Л. Красневич доводить, що бізнес-план не можна 

розглядати як аналог економічного обґрунтування проєкту. Його розробляють у 

разі необхідності залучення зовнішнього інвестора для фінансування проєкту; 

на основі його оцінки й аналізу потенційні інвестори приймають остаточне 

рішення про виділення інвестицій; основним завданням підготовки бізнес-

плану є не тільки ознайомлення інвестора із запропонованим проєктом, а й 

надання інформації про підприємство-ініціатора, а також про зовнішнє 

середовище його реалізації. Економічне обґрунтування проєкту передбачає не 

комплексний опис бізнесу, а викладення сутності й результатів реалізації 

окремого проєкту (це зумовлює відсутність окремих розділів, типових для 

бізнес-плану), що є підставою для прийняття рішення про реалізацію проєкту 

на конкретному підприємстві [564, с. 9]. Обґрунтовуючи сутнісні 

характеристики економічного обґрунтування проєктів, Г. Л. Красневич 

запропонувала таке його визначення: форма планування ходу підготовки та 

реалізації проєкту, необхідних ресурсів й очікуваних результатів його 

реалізації, наслідком якої є складання внутрішнього документа певного змісту 

й структури, на підставі якого приймають рішення про доцільність реалізації 

проєкту. Головною його метою є оцінка доцільності реалізації проєкту з 

позицій спроможності підприємства та відповідності стратегічним цілям 

розвитку [564, с. 10]. На підставі аналізу літературних джерел можна вважати, 

що в широкому розумінні ТЕО головним чином пов’язано з інженерно-

технічною і технологічною стороною проєкту, а в бізнес-плані відображено 

переважно економічне обґрунтування проєкту. 
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Як справедливо зазначає К. М. Крамаренко, бізнес-план інвестиційного 

проєкту часто необґрунтовано ототожнюють з бізнес-планом розвитку 

аграрного підприємства, оскільки ці бізнес-плани істотно відрізняються як за 

структурою, так і за змістом. Так, бізнес-план інвестиційного проєкту охоплює 

конкретну бізнес-ідею, втілення якої може бути прив’язане до різних 

підприємств, у той час, як бізнес-план розвитку конкретного аграрного 

підприємства може включати реалізацію комплексу проєктів [565]. Разом із 

цим, як зауважує В. М. Нелеп, потрібно чітко дотримуватися загальноприйнятої 

у світі термінології. Зокрема, не слід називати річний план бізнес-планом, 

оскільки між ними є істотна відмінність: проєкт (а бізнес-план є проєктом), як 

правило, разовий, неповторний та орієнтований тільки на розвиток, а план 

будується за принципом багаторазовості [566], із чим повністю погоджуємося. 

Ефективне управління проєктом – це мистецтво приймати адекватні 

інвестиційні, виробничі, фінансові управлінські рішення на основі бізнес-плану. 

Бізнес-план проєкту як інструмент управління в сучасній економіці має 

забезпечувати перманентну корекцію прийнятих економічних рішень. Останнім 

часом у наукових публікаціях все частіше стали розглядати використання 

бізнес-планування як інструменту для прийняття інвестиційних рішень [567], а 

сам бізнес-план слугує засобом менеджменту, оскільки в цьому документі 

залежно від тих чи інших підприємницьких цілей подають послідовне 

викладення системи реалізації проєкту, його ключових характеристик, 

спроможних запевнити будь-якого користувача або інвестора у вигідності 

проєкту й необхідності взяти участь у ньому [568]. 

В американських публікаціях бізнес-план розглядають в основному як 

інструмент управління, який містить плани керівника на майбутнє та шляхи їх 

реалізації. Так, координатор російсько-американського проєкту приватизації 

фермерських господарств Б. Білер у книзі «Планування у сільському 

господарстві: практичне керівництво з бізнес-планування» зазначає, що бізнес-

план – це документ, що складає нинішній або майбутній власник, який 

детально обумовлює основи бізнесу, вид продукції, коло споживачів, 
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конкуренцію, тип виробництва й систему збуту, а також менеджмент, 

фінансування та інші значущі аспекти майбутнього проєкту [цит. за: 569]. 

Якщо розглядати бізнес-план проєкту в системі планування, то його можна 

одночасно віднести до поточних, середньострокових, а в багатьох випадках – і 

до перспективних планів. До поточних планів його відносять тому, що в ньому 

детально складають план першого року реалізації проєкту. Зв’язок із 

середньостроковими планами зумовлений тим, що він охоплює три–п’ять років 

діяльності підприємства з реалізації проєкту. Особливо це стосується випадків 

із значним обсягом інвестування й тривалим терміном окупності проєкту. У 

випадках, коли згідно з бізнес-планом проводять реструктуризацію 

підприємства, змінюють напрям його діяльності й спектр планування значно 

розширюється, бізнес-план виконує функції стратегічного плану [570, с. 4]. 

Нині вирізняють таку функціональну спрямованість бізнес-плану: 

(1) економічне обґрунтування бізнес-проєкту; (2) розроблення концепції 

ведення бізнесу; (3) планування залучення грошових коштів. Ці функції 

зумовлюють мету складання бізнес-плану, та впливають на його структуру, 

зміст і детальність опрацювання та розрахунків. Бізнес-проєкти є 

різноманітними за сферою застосування, предметною галуззю, масштабами, 

тривалістю, складом учасників, ступенем складності, значущістю результатів. 

Проте їх переважна більшість має інвестиційний характер, тобто головною 

метою бізнес-проєктів є вкладання коштів у бізнес для отримання прибутку.  

Наявність в аграрного підприємства чіткого й реального бізнес-плану 

проєкту була, є і буде однією із найважливіших передумов і факторів розгляду 

заявки та прийняття рішення про банківське кредитування, про що переконливо 

свідчать нещодавні узагальнення банківської практики, згідно з якими на цей 

чинник припадає 25 % успіху; не малу роль відіграє і рівень використовуваних 

в агробізнесі нововведень – 15 % [571]. 

Роль бізнес-плану значною мірою залежить від масштабу проєкту, для 

якого він розробляється. Так, для короткотермінових, невеликих за масштабами 

або локальних проєктів, які не потребують значних інвестицій і є переважно 
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короткостроковими, бізнес-план виконує роль початкового етапу планування. У 

ньому поєднують усі етапи й роботи, що виконуються на передінвестиційній 

фазі ділового планування. Якщо ідеться про великий за масштабами проєкт, то 

тут уже бізнес-план відіграє дуже важливу роль, адже від нього значною мірою 

залежить можливість успішної реалізації проєкту. 

Бізнес-план призначений, перш за все, для трьох категорій учасників 

проєкту: менеджерів – авторів бізнес-плану, розробка якого дозволяє отримати 

очевидні переваги від самого процесу планування; власників, зацікавлених у 

створенні бізнес-плану з погляду перспектив реалізації проєкту; кредиторів – 

зазвичай банків, для яких бізнес-план є обов’язковим документом, що 

підтверджує економічну спроможність і привабливість проєкту [194, c. 312]. 

Основна мета бізнес-плану – досягнення розумного й здійсненного 

компромісу між тим, що суб’єкт бажає і чого може досягнути. Бізнес-план 

покликаний показати всім учасникам цілісність запропонованого проєкту, 

продемонструвати, як одне випливає з іншого. Бізнес-план проєкту виконує 

щонайменше дві групи функцій: зовнішні – дають змогу ознайомити різних 

представників ділового світу із сутністю й основними аспектами проєкту; 

внутрішні – дозволяють опрацювати механізм самоорганізації, тобто створити 

цілісну комплексну систему управління реалізацією аграрного проєкту. Серед 

інших функцій варто звернути увагу на те, що бізнес-план є потужним 

інструментом самонавчання, адже в процесі його розробки розвиваються 

здібності та формується професійна компетентність фахівців [194, с. 313]. 

Узагальнюючи викладений матеріал, можна зазначити, що бізнес-план 

інноваційного аграрного проєкту – це підсумковий практичний документ, який 

дає змогу визначити життєздатність проєкту, містить орієнтир його розвитку, 

слугує важливим інструментом отримання фінансової підтримки від зовнішніх 

інвесторів і за допомогою якого управляють процесом реалізації проєкту, 

здійснюють контроль за його реалізацією, виявляють відхилення, 

установлюють їх причини та корегують бізнес-план або, залежно від обставин, 

змінюють тактику реалізації проєкту. Навіть попри те, що бізнес-план і не 
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гарантує досягнення значного успіху, але без нього успішна реалізація проєкту 

є малоймовірною. Разом із цим варто зауважити, що бізнес-план не є панацеєю, 

не може дати відповіді на всі запитання й вирішити проблеми, що виникають у 

процесі реалізації проєкту й залежать, крім іншого, від кваліфікації 

спеціалістів, які його складають і будуть втілювати в реальність [194, с. 313]. 

Нині у світі й певною мірою в Україні значного поширення набули західні 

методики розробки бізнес-планів, а саме: (1) ЮНІДО – Організація Об’єднаних 

Націй з промислового розвитку – для країн, що розвиваються, з підготовки 

промислового техніко-економічного обґрунтування; (2) КПМГ – Міжнародна 

мережа фірм, що надають аудиторські, податкові та консультаційні послуги; 

(3) ТАСІС – Технічна допомога Співдружності Незалежних Держав; (4) ЄБРР – 

Європейський банк реконструкції і розвитку. Результати компаративного 

аналізу структури бізнес-плану вказаних організацій (дод. Д, табл. Д.1) 

засвідчили наявність певних відмінностей як у кількості розділів, порядку їх 

розташування, так і в їх змістовому наповненні та ступенях деталізації 

відповідного матеріалу. Ми також провели порівняльний аналіз структури 

німецького, американського, українського й російського бізнес-планів (дод. Д, 

табл. Д.2), що показало варіативність підходів до вирізнення складників бізнес-

плану в різних країнах. Це пов’язано переважно з тим, що середовище бізнесу й 

ділове планування в країнах з розвиненою ринковою економікою формувалося 

з деякими особливостями, що зумовило певні відмінності методичних підходів 

до розробки бізнес-планів у США, Німеччині, а також у країнах близького 

зарубіжжя. Характерно, що серед досліджуваних структур бізнес-планів 

вітчизняний підхід виявився найбільшим повним, оскільки, згідно з ним, 

бізнес-план включає 13 складників, у той час, як в інших країнах у структурі 

бізнес-плану виокремлюють лише сім розділів. Доцільність вибору конкретної 

зарубіжної методики бізнес-планування зумовлюється низкою факторів, серед 

яких провідна роль належить інвестору й іншим учасникам, на яких 

зорієнтований проєкт. Очевидно, що під час підготовки інвестиційних проєктів 

для іноземних інвесторів можна використовувати методику ЮНІДО, яка відома 
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вже понад 25 років і стала визнаним у світі стандартом [194, c. 315]. 

До основних переваг зарубіжного досвіду бізнес-планування відносять 

такі: (1) першою сходинкою успіху є зацікавленість і контроль за часткою 

ринку, яку займає власний бізнес; (2) підтримка з боку держави (інформаційне 

забезпечення, консультаційні послуги); (3) ефективна інвестиційна політика 

інвестора; (4) орієнтація на суперництво за ринки збуту продукції; 

(5) ефективність ведення обліку; (6) досягнення власного задоволення від 

здійснення бізнесу; (7) запровадження механізму страхування ризиків 

неповернення кредитів, взятих на інвестиційну діяльність. Основні переваги 

зарубіжного досвіду вказують на необхідність пришвидшити розвиток системи 

бізнес-планування, адже саме за допомогою цього можна відновити довіру 

інвесторів, що дасть їм змогу ефективно використати свій фінансовий 

потенціал [572]. Водночас гостро відчувається недостатня розробленість 

методології й методики розробки бізнес-планів інноваційних аграрних проєктів 

з урахуванням національних і галузевих особливостей. Тому під час розгляду 

питань, пов’язаних з методологією й методикою розробки бізнес-планів, 

головним із них є концептуальний підхід до побудови структури й змісту 

бізнес-плану проєкту. З огляду на це, обґрунтовуючи власний підхід до 

формування моделі бізнес-плану інноваційного аграрного проєкту, ми, по-

перше, враховували необхідність уміло використати все те цінне, що 

напрацьовано в зарубіжних країнах і є придатним для застосування в Україні; 

по-друге, спиралися на вітчизняний досвід розроблення бізнес-планів і 

результати наукових досліджень із цієї проблеми вітчизняних учених. 

Є думка, що найбільш вичерпним в інвестиційних колах уважають зміст 

бізнес-плану, розроблений українською інвестиційно-проєктною компанією 

BFM Group Ukraine (дод. Д, табл. Д.3). У 2010 р. наказом Міністерства 

економіки України № 714 від 22.08.2010 р. затверджено форму бізнес-плану 

інвестиційного проєкту. У цьому ж році наказом Державного агентства України 

з інвестицій та розвитку № 73 від 31.08.2010 р. затверджено методичні 

рекомендації з розробки бізнес-планів інвестиційних проєктів [561]. Структура 
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бізнес-плану в обох документах ідентична й ґрунтується вона, як і методика 

його розроблення, на стандартах ЮНІДО. Указані методичні рекомендації 

підготовлено для забезпечення єдиного підходу до розробки суб’єктами 

господарювання бізнес-планів інвестиційних проєктів. Розроблення бізнес-

плану відповідно до цих рекомендацій включає кілька етапів: підготовчий; 

розроблення бізнес-плану; реалізація бізнес-плану. Проте вже у 2012 р. наказ 

Міністерства економіки України № 714 втратив чинність і замість нього 

затверджено (наказ № 724 від 19.06.2012 р.) [573] «форму проєктної 

(інвестиційної) пропозиції, на основі якої готують інвестиційний проєкт, для 

розроблення якого може надаватися державна підтримка, Порядок розроблення 

та форми інвестиційного проєкту, для реалізації якого може надаватися 

державна підтримка». Зазначена форма проєкту містить 13 розділів.  

У 2007 р. наказом МОН № 1032 від 23.11.2007 р. затверджено форми заяви 

про розгляд інноваційного проєкту та форми інноваційного проєкту. Одним зі 

складників цього проєкту визначено бізнес-план інноваційного проєкту, який 

включає такі розділи: 1) загальні відомості; 2) інноваційні характеристики 

проєкту; 3) оцінка ринків збуту. Конкуренція на ринку. Стратегія маркетингу; 

4) організаційний план розробки проєкту та організації виробництва 

інноваційного продукту/продукції; 5) охорона прав інтелектуальної власності; 

6) фінансовий план; 7) ефективність проєкту; 8) аналіз потенційних ризиків 

проєкту; 9) ступінь екологічної безпеки під час виконання проєкту; 10) загальні 

висновки [574]. Як бачимо, структура бізнес-плану інноваційного проєкту дещо 

відрізняється від структури бізнес-плану інвестиційного проєкту. У 2013 р. на 

заміну вказаному наказу МОН наказам № 1052 від 30.07.2013 р. затвердило 

нові форми заяви про розгляд інноваційного проєкту та форми інноваційного 

проєкту й порядку проведення їх державної експертизи [575]. У цьому наказі 

зазначено лише про необхідність наявності бізнес-плану інноваційного проєкту, 

проте вимог щодо його структури не наведено. У тому ж році затверджено 

примірну структуру бізнес-плану інноваційного проєкту, що включає 

10 розділів і короткі поради щодо їх наповнення [576]. Є ще один нормативний 
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документ, у якому наведено рекомендовану структуру бізнес-плану, яку 

застосовують під час відбору конкурентоспроможних проєктів з розвитку 

експортного потенціалу України [577]. 

Особливості бізнес-планування інноваційних проєктів пов’язані з тим, що 

інноваційний бізнес-проєкт відрізняється наявністю інноваційного складника 

(продукту) і бізнес-спрямованістю процесу створення й реалізації інноваційної 

продукції. Інноваційну частину проєкту формують на основі інноваційних 

пропозицій наукових установ, які потребують капіталізації та комерціалізації в 

процесі реалізації бізнес-проєкту. Тобто інноваційний складник формують на 

основі ринково привабливих властивостей завершених науково-технічних 

розробок і зрозумілих бізнесу економічних показників щодо їх освоєння для 

виробництва й реалізації конкурентоспроможної наукомісткої продукції [578]. 

Одним із основних джерел наповнення інноваційного компонента проєктів 

для аграрних підприємств можна запропонувати «Каталог інноваційних 

розробок НААН, рекомендованих для впровадження в агропромислове 

виробництво», що включає 248 перевірених на практиці інновацій, які 

відповідають регламентам із застосування та мають підтверджувальну 

документацію майнових прав [579], а також подібні каталоги попередніх років 

[580]. Аналіз цих розробок свідчить, що деякі із них можна кваліфікувати як 

інноваційні проєкти, наприклад: «Проєктне технолого-економічне 

обґрунтування малих молочних ферм (до 25 голів корів на власній кормовій 

базі) із первинною переробкою молока» [579, с. 180] та «Модельні інвестиційні 

проєкти створення малих ферм з виробництва продукції птахівництва» [579, 

с. 189]. Водночас у рослинництві більшість інновацій представлено у формі 

сучасних сортів і гібридів, значно рідше їм притаманний техніко-технологічний 

характер. Крім зазначеного каталога НААН, для вказаних цілей можна 

рекомендувати довідкові видання «Перспективні науково-технічні розробки 

НАН України» (випуски «Агропромисловий комплекс та декоративне 

садівництво»), які, зокрема, містять результати визначення рівня готовності 

інноваційної розробки за класифікатором IRL (Innovation Readiness Level), за 
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класифікатором TRL (Technology Readiness Level) і рівня охорони результатів 

розробки правом інтелектуальної власності за класифікатором IPR (Intellectual 

Property Rights) [581; 582]. Цікавою особливістю, що притаманна як розробкам 

НААН, так і НАН, є те, що під час характеристики пропонованих інновацій та 

опису їхніх конкурентних переваг рідко наводять статичні показники 

економічної ефективності й фактично не наводять дисконтованих показників 

цієї ефективності навіть у випадку середньо- та довгострокових проєктних 

пропозицій. Так, наприклад, з’ясовано що про термін окупності йдеться лише 

щодо технолого-економічного обґрунтування малих молочних ферм, де він для 

всіх витрат на реалізацію проєкту за рахунок власних коштів перебуває в межах 

50–51 міс. При цьому строк окупності додаткових витрат на створення власної 

переробки (сироварні) коливається від 12 до 15 міс. [579, с. 180]. Отже, можна 

констатувати, що навіть в академічному середовищі під час оцінювання 

економічної ефективності інноваційних розробок дисконтовані показники в 

Україні дотепер фактично не застосовують.  

В Інституті інноваційної біоекономіки НААН сформовано банк 

інвестиційних проєктів із 3000 од., що дозволяє в швидкий термін підготувати 

замовникам необхідний портфель інвестиційних пропозицій і забезпечити 

консалтинговий супровід бізнес-проєкту із залучення кваліфікованих 

спеціалістів та експертів для надання послуг «під ключ» [583]. 

Однією із причин низького рівня сприйняття аграрними підприємствами 

інновацій є відсутність емпіричних доказів, що демонструють їх ефективність, 

тому дуже важливо, щоб ефективність агроінновацій було підтверджено й 

бажано наочно продемонстровано (напр., із використанням демонстраційних 

полігонів чи зразкових ферм) результатами виробничого впровадження. Одним 

із позитивних прикладів підтвердження такої ефективності може бути те, що 

учені НААН розробили й упровадили в господарствах восьми областей України 

«технологію моноблокового типу забудови свинарських приміщень, що 

дозволяє зменшити витрати на будівництво стін на 20–25 %, фундаментів – на 

20–25, каналізаційних комунікацій – на 16–18, зекономити тепла – на 15–18, 
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скоротити затрати часу на переміщення тварин й обслуговуючого персоналу на 

30 %. Технологічні рішення за проведення реконструкції свинарських 

приміщень дозволяють знизити на 30 % витрати на загальні будівельні роботи 

порівняно з новим будівництвом» [584]. 

Важливим аспектом є оцінювання ступеня інноваційності й готовності 

завершених розробок як потенційних складників інноваційних проєктів. Для 

оцінювання ступеня інноваційності проєктів у контексті одержання субсидій із 

ЄС польський учений P. Bebenek запропонував чотири критерії: (і) продукти / 

послуги / процеси, що становлять результат проєкту, є інноваційними, 

принаймні в регіональному масштабі (воєводство); (іі) досвід співпраці із 

сектором досліджень і розробок або наявність власного підрозділу з досліджень 

і розробок; (ііі) збільшення кількості вакансій на дослідження, що становлять 

результат проєкту; (iv) проєкт, виконаний у рамках партнерства [585]. 

Ураховуючи специфічні особливості реалізації та оцінювання інноваційних 

проєктів в аграрному секторі, литовські вчені J. Kirstukas, J. Ramanauskas 

запропонували методику оцінювання таких проєктів, що претендують на 

підтримку ЄС у відповідності із фінансовими показниками та рівнем 

інноваційності [586]. Можливості фінансування ЄС інноваційних проєктів у 

сільському господарстві, продовольчій галузі та лісовому господарстві в 

контексті реалізації Стратегії «Європа 2020» розглянуто в роботі Європейської 

комісії [587]. Підходи та критерії вибору інноваційних проєктів суб’єктами 

агробізнесу у США ґрунтовно досліджують американські вчені. Так, 

M. Roucan-Kane, A. Gray, M. Boehlje на основі проведеного опитування 

з’ясували, що в агробізнесі зафіксовано тенденцію використання крос-

функціональних груп і кількох методів відбору інноваційних проєктів з 

орієнтацією на формування диверсифікованого портфеля з погляду можливості 

повернення вже понесених витрат і часу виходу на ринок. Однак суб’єкти 

схильні надавати перевагу проєктам усередині країни та із низьким ризиком 

[588]. Визначаючи фактори, що впливають на вибір інноваційних проєктів, і 

кількісні оцінки компромісів, які менеджери агробізнесу роблять під час вибору 
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інновацій, M. Roucan-Kane, B. Gramig, N. Widmar, D. Ortega, A. Gray 

установили, що керівники вважають кращими (у порядку зменшення 

важливості) проєкти з низьким ризиком технічного/регуляторного збою, 

відносно низьким ринковим ризиком, швидким виходом на ринок, власною 

спроможністю і високою окупністю понесених витрат [589]. 

В основу оцінювання готовності завершених наукових розробок як 

потенційних складників інноваційних аграрних проєктів пропонуємо покласти 

критерії інноваційної (IRL), технологічної (TRL) готовності й охорони прав 

інтелектуальної власності (IPR), які представлено в табл. Д.4–Д.6 дод. Д. За 

класифікатором IRL перші три рівні відносять до наукової фази, рівні із 

четвертого до шостого – це технологічна фаза, із сьомого до дев’ятого є бізнес-

фазою. Чим вищий рівень готовності інноваційної розробки, тим вищі шанси 

знайти зацікавленого інвестора [590]. Результати пілотного оцінювання 

(табл. 4.5) засвідчили, на жаль, переважно недостатній рівень готовності за 

вказаними трьома критеріями окремих розробок НААН як потенційних 

складників інноваційних проєктів для впровадження в аграрних підприємствах. 

Крім розглянутого підходу, для оцінювання рівня технологічної й 

інноваційної готовності розробок як інноваційних складників бізнес-планів 

проєктів можуть бути використані напрацювання вчених [591; 592; 593; 594]. 

Варто погодитися з тим, що практика вимагає переходу від підготовки 

рекомендацій наукових установ до розробки завершених інноваційних проєктів 

для впровадження їх у виробництво. Отже, створена в наукових установах 

інноваційна продукція на виході має супроводжуватися не рекомендаціями, а 

інноваційними проєктами, готовим до впровадження. Практичне впровадження 

інноваційних проєктів у виробництво потребує підготовки високопрофесійних 

фахівців якісно нового рівня, які б володіли компетентностями й були готовими 

до освоєння інновацій і передового досвіду [595]. 

Стосовно структури, змісту й методики розробки бізнес-плану варто 

зазначити, що для підприємств окремої галузі на рівні держави може бути 

розроблена методика складання бізнес-плану. 
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Таблиця 4.5 

Оцінка готовності окремих розробок НААН як потенційних складників 

інноваційних проєктів для впровадження в аграрних підприємствах 
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Система управління зрошенням «Полив онлайн» IRL3 TRL4 IPR1 

Спосіб корегування врожайності та якості продукції зернових 

культур за даними наземних і дистанційних методів рослинної 

діагностики 

IRL3 TRL4 IPR3 

Сорт сої «Феєрія» IRL3 TRL3 IPR3 

Сорт ячменю ярого «Самородок» IRL3 TRL3 IPR3 

Технологічні параметри вирощування насіннєвої та продовольчої 

картоплі за краплинного зрошення в умовах півдня України 
IRL3 TRL4 IPR3 

Сорт квасолі звичайної (зернової) «Ната»  IRL3 TRL3 IPR3 

Спосіб вирощування сорго цукрового для виробництва 

біоетанолу 
IRL3 TRL3 IPR3 

Спосіб вирощування органічної гречки  IRL3 TRL4 IPR3 

Спосіб вирощування енергетичної верби на малопродуктивних 

землях  
IRL3 TRL3 IPR1 

Проєктне технолого-економічне обґрунтування малих молочних 

ферм (до 25 голів корів на власній кормовій базі) із первинною 

переробкою молока  

IRL5 TRL3 IPR1 

Будівля для безприв’язного утримання корів із подвійним 

каркасом 
IRL3 TRL3 IPR3 

Модельні інвестиційні проєкти створення малих ферм із 

виробництва продукції птахівництва в умовах Донецької та 

Луганської областей  

IRL3 TRL3 IPR1 

Джерело: авторські дослідження на основі джерела [927]. 

Так, наприклад, свого часу за дорученням Мінагрополітики вчені ХНАУ 

(В. П. Мартьянов, М. Ф. Соловйов, А. В. Токар) розробили методику й типовий 

формуляр бізнес-плану розвитку сільськогосподарського підприємства, який 

можуть використовувати аграрні формування різних організаційно-правових 

форм. Основними розділами вказаного бізнес-плану розвитку визначено такі: 

характеристика підприємства; ринкова діяльність; план маркетингу; 

виробничий план діяльності підприємства; основні засоби виробництва; 

енергетика; праця; витрати за елементами та статтями; фінансовий план; 

інвестиційна діяльність; ризики підприємства та запобіжні заходи; гарантії 

партнерам та інвесторам; екологія та безпека виробництва. Окремі елементи 

вказаної система бізнес-планування можуть бути покладені в основу методики 
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розробки бізнес-плану інноваційного аграрного проєкту [194, с. 320]. 

Розглядаючи бізнес-план як найбільш відому форму інвестиційного 

проєкту сільськогосподарських підприємств, К. М. Крамаренко запропонувала 

доповнити його розділом «Землекористування підприємства» (площа, склад, 

структура та якісний стан сільськогосподарських угідь, їх грошова оцінка, 

ринкова вартість (у перспективі) і т. д.) і виділила таку структуру бізнес-плану: 

резюме; характеристика галузі, у якій реалізується інвестиційний проєкт; 

характеристика продукції; розміщення підприємства; землекористування 

підприємства; аналіз ринку; план виробництва продукції; забезпеченість 

випуску продукції основними ресурсами; управління реалізацією проєкту; 

оцінка ризиків та форми їх страхування; фінансовий план і стратегія 

фінансування інвестиційного проєкту [596, с. 12–13]. 

У дослідженні Л. П. Рудь структуру інвестиційних проєктів аграрних 

підприємств доповнено розділом «Правові аспекти реалізації інвестиційного 

проєкту», який має містити відомості про взаємовідносини засновників 

стосовно власності, що виникла, коли реалізовувався проєкт, розподілу 

прибутку під час впровадження проєкту, визначати права інвесторів і 

виконавців, їх взаємовідносини з місцевими органами влади, юридичну базу 

законодавства України, використану під час розробки інвестиційного проєкту в 

ролі регламентувального документа і т. ін. [597, с. 4]. 

Розглядаючи бізнес-план як комплексний документ, що відображає всі 

основні аспекти підприємницького проєкту й є однією з функцій управління, 

І. І. Костецька запропонувала орієнтовну структуру бізнес-плану для аграрних 

підприємств: резюме; загальна характеристика підприємства; історична 

довідка; характеристика продукції, ринків збуту, маркетинг; план виробництва; 

організаційний план; фінансовий план і програма інвестицій; аналіз можливих 

ризиків та їх страхування; охорона навколишнього середовища; завершальні 

положення [598, с. 6]. Нині в Україні бізнес-план проєкту перш за все потрібен 

підприємствам, які планують залучити іноземні інвестиції, оскільки більшість 

зарубіжних інвесторів віддають перевагу класичній схемі надання коштів, 
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основним моментом якої є розгляд бізнес-плану. З огляду на те, що переважно 

іноземні інвестори не мають уявлення про економічну й, тим більше, податкову 

ситуацію в Україні, І. І. Костецька пропонує під час розробки бізнес-плану 

включати в нього додаток під назвою «Оподаткування, інвестиції і фінансові 

операції в Україні», у якому слід описати систему оподаткування в сільському 

господарстві, особливості іноземного інвестування в Україні й у регіоні, а 

також ключові аспекти, які впливають на операції (напр., обов’язковий продаж 

валютної виручки, порядок ввезення інвестиційного капіталу в Україну і 

переводу за кордон їх прибутку, отриманого від вкладених інвестицій і ін.) 

[599]. 

Оскільки аграрним підприємствам доводиться реалізовувати різні проєкти, 

то форми бізнес-плану можуть також бути різними в кожному конкретному 

випадку. Разом із цим складниками будь-якого бізнес-плану є управління, 

маркетинг, виробництво, фінанси, тому саме їм приділяють більше уваги. Інші 

розділи бізнес-плану можуть змінюватися залежно від специфіки проєкту, тому 

варто усвідомити, що кожен бізнес-план є унікальним. Загальна методика 

розробки бізнес-плану дає виконавцям лише ключові напрями й основу для 

дальшого творчого використання основних методичних підходів відповідно до 

встановлених вимог. Вибір конкретних методичних прийомів розроблення 

бізнес-плану, глибина й часовий діапазон його опрацювання, варіантність 

обґрунтовуваних рішень, зміст, обсяг, ступінь конкретизації окремих розділів 

залежать від багатьох чинників, серед яких особливого значення набувають 

такі: мета й завдання розробки бізнес-плану (функціональна належність) й 

аудиторія, якій він адресований; сфера діяльності, до якої належить проєкт, 

особливості продукту, ринкового сегмента; обсяг інвестицій за проєктом і 

специфіка потенційного інвестора; розмір проєкту (масштаби виробництва); 

місткість ринку збуту, наявність конкурентів і перспектив зростання; 

конкретних характеристик майбутнього продукту [194, с. 321]. 

Узагальнення теоретичних підходів, практики та світового досвіду, а також 

напрацювань вітчизняних економістів-аграрників стосовно бізнес-планування 
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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. Рекомендації 

щодо підготовки бізнес-плану інноваційного аграрного проєкту в розрізі його 

розділів подано в наших працях [600; 601; 602]. Формуляр бізнес-плану 

інноваційного аграрного проєкту й рекомендації щодо розроблення захищено 

свідоцтвом про реєстрацію авторського права на твір (дод. Д) [603], тобто 

доведено до рівня інноваційного продукту, придатного для комерціалізації.  

Процес бізнес-планування складається з кількох взаємопов’язаних і 

взаємодоповнювальних етапів від виникнення бізнес-ідеї до текстового опису 

результатів досліджень та розрахунків, пов’язаних з її реалізацією. Бізнес-план 

будь-якого проєкту є відображенням підприємницької ідеї, який обґрунтовує 

доцільність її реалізації. Але для успішної реалізації цієї ідеї, покладеної в 

основу проєкту, однієї лише розробки бізнес-плану недостатньо. Діяльність з 

упровадження підприємницького проєкту починається до розробки бізнес-

плану, а закінчується набагато пізніше дати його підготовки [194, с. 322]. 

Розробка інноваційних проєктів, зазначає О. І. Дацій, має «відбуватися на 

конкурентній основі з використанням коштів фондів і банків, приватних 

підприємств. Для цього необхідно створити Венчурний інноваційний фонд, а на 

регіональному рівні – фонди інноваційної підтримки для розвитку ефективних 

проєктів і їх реалізації зацікавленим інвесторам. Цей процес пов’язаний із 

підготовкою та діяльністю менеджерів інноваційних проєктів, здатних їх 
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просувати у сферу практичної реалізації» [354, с. 28]. 

Обстеження аграрних підприємств свідчить про те, що вирішення питань 

планування та реалізації інноваційних проєктів потребує методологічної 

допомоги керівникам і спеціалістам у розробці бізнес-планів проєктів. Оскільки 

розроблення інноваційних проєктів в аграрному секторі вимагає об’єднання 

зусиль різнопрофільних дослідників: агро- і зооінженерів, інженерів і техніків, 

екологів, менеджерів й економістів, то методологічним центром для надання 

допомоги мають бути профільні наукові установи, агротехнопарки, інноваційні 

структури, які відповідають за впровадження інноваційних рішень [210, с. 18]. 

Є також пропозиції щодо створення в межах регіональних інноваційних центрів 

при науково-дослідних або академічних закладах Аграрних центрів трансферу 

інноваційних технологій, які матимуть банк інноваційних проєктів і на запит 

аграрних підприємств передаватимуть їх на комерційній основі [209, с. 24]. 

У дослідженні Л. Г. Сванідзе сформульовано принципи розробки бізнес-

планів підприємницьких проєктів, а саме: чітке й глибоке визначення задуму, 

мети й завдань проєкту (конкретність мети й цілей); комплексність охоплення 

всіх фаз і етапів життєвого циклу, складників і робіт проєкту; досконале 

вивчення й прогнозування ринку, конкуренції, навколишнього середовища; 

планування активного маркетингу проєкту; наявність комплексної системи 

показників і критеріїв оцінки результатів проєкту; розробка заходів щодо 

мотивації учасників проєкту. Проте, як зазначає Л. Г. Сванідзе, реальні бізнес-

плани проєктів далеко не завжди відповідають цим принципам, що призводить 

до зривів і перевищення вартості підприємницьких проєктів [604, с. 12]. 

Узагальнення наукових напрацювань [605], методичних рекомендацій 

[606] і практичного досвіду дає змогу виділити в процесі розробки бізнес-плану 

дві стадії: підготовчу та основну. У рамках підготовчої стадії опрацювання 

бізнес-плану проєкту здійснюють збір, аналіз і нагромадження різноманітної 

інформації, що стосується сфери реалізації проєкту. Планування майбутнього 

проєкту починається з виникнення, аналізу та остаточного встановлення нової 

бізнес-ідеї, що є основою для бізнес-плану. Джерелами виникнення такої ідеї 
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можуть бути: аналіз попереднього досвіду та результатів діяльності 

підприємства, критичні зауваження та пропозиції колег або членів трудового 

колективу, публікації та повідомлення в засобах масової інформації, інтуїція 

або власні амбіції автора ідеї. Формування перспективної бізнес-ідеї може 

передбачати виробництво нової продукції, впровадження нового техніко-

технологічного, організаційного або економічного рішення, модернізацію або 

розширення діючого виробництва, проникнення на нові товарні ринки тощо. 

Вирішення цього питання не має стандартного алгоритму розв’язку, тому воно 

потребує залучення та командної роботи найбільш компетентних спеціалістів і 

базується на застосовуванні евристичних методів діяльності [194, с. 323].  

У рамках цієї стадії здійснюють попередню оцінку бізнес-ідеї з погляду її 

здійсненності (аналізують її сильні та слабкі сторони, формулюють основні цілі 

та завдання й визначають шляхи їх реалізації); проводять аналіз фінансово-

економічного стану підприємства, який дозволяє виявити доцільність і 

своєчасність реалізації проєкту для забезпечення конкурентних переваг 

підприємства. Результати аналізу в подальшому використовують як основу для 

розробки моделі бізнес-плану та визначення необхідної інформації для 

підготовки його окремих розділів. Важливу роль відіграє збір всієї необхідної 

інформації з використанням різних методів і джерел для проведення наступних 

прогнозних розрахунків. Зібрана інформація для бізнес-планування має 

відповідати щонайменше двом вимогам: бути повною та достовірною, тому 

вона підлягає аналізу на предмет її достовірності, систематизації, редагуванню 

та, в разі необхідності, корегуванню. Наприкінці підготовчої стадії приймають 

рішення про доцільність упровадження бізнес-ідеї [194, с. 323]. 

У разі прийняття позитивного рішення щодо впровадження бізнес-проєкту 

здійснюють перехід до основної стадії – це процес власне написання бізнес-

плану проєкту на основі сформульованого на першій стадії каркасу, що 

визначає його направленість і формулює логіку побудови. Розробка бізнес-

плану починається з вивчення галузі, маркетингових досліджень відповідного 

ринку й оцінки власних можливостей. Результати маркетингових досліджень є 



337 

основою для написання окремих розділів бізнес-плану й дають попередню 

оцінку доцільності реалізації проєкту. Одночасно з вивченням ринку проводять 

роботу стосовно вибору технологій та обладнання, що забезпечить 

виробництво конкурентоспроможної продукції. На цьому етапі аналізують 

пропозиції постачальників обладнання, узагальнюють інформацію про технічні 

характеристики, вартість й умови постачання виробничого обладнання й 

технологій. У наступних частинах бізнес-плану, з урахування результатів 

досліджень ринку, вибирають технології та обладнання, розробляють стратегію 

та план маркетингу, здійснюють розрахунок обсягу реалізації майбутньої 

продукції, планують обсяг виробництва продукції та витрати на її виробництво 

й реалізацію. Далі визначають потребу в ресурсах та інвестиціях, вибирають 

форму організації й управління виробництвом. Це дає змогу визначити витрати 

на реалізацію проєкту, тобто оцінити потребу у фінансових ресурсах, що є 

основою для оцінювання ефективності інвестицій і підставою для висновку про 

доцільність реалізації проєкту. Потім визначають механізми та джерела 

фінансування інноваційного проєкту. Останніми, як правило, розглядають 

питання ризиків, хоча їх розробляють паралельно з підготовкою всіх інших 

розділів. Оцінка ризиків, можливо, змусить переглянути деякі питання 

складеного бізнес-плану і навіть знову поставити питання про доцільність 

реалізації проєкту. Завершується складання бізнес-плану вступною частиною 

(резюме), де коротко викладають основну ідею та переваги цього проєкту, 

основні кроки його здійснення та основні фінансові результати [194, с. 324]. 

Для того, щоб переконати потенційних партнерів у тому, що бізнес-план 

вартий уваги, а команда, що взялася за його здійснення, володіє необхідними 

для досягнення успіху компетентностями, здійснюють презентацію бізнес-

плану, головне завдання якої полягає в тому, щоб «примусити» потенційних 

партнерів повірити в успішну реалізацію проєкту. Бізнес-план має бути 

простим, функціональним, легким у використанні й добре зрозумілим. Дані, які 

відображають у бізнес-плані, мають бути ідентичними на всіх етапах його 

розгляду. За необхідності, окремі розділи бізнес-плану можна доповнювати 
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розрахунками, обґрунтуваннями (проведенням експертизи, погодженням або 

оцінкою). Отже, після узгодження всіх питань наступає етап реалізації бізнес-

плану, який триває від моменту ухвалення рішення про інвестування до стадії 

практичного втілення проєкту, включаючи комерційне виробництво. Під час 

реалізації бізнес-плану аграрного проєкту здійснюють контроль показників 

його впровадження та корегування в разі необхідності завдань і розрахунків, 

виконаних під час його розроблення. Реалізувати бізнес-план проєкту означає 

виконати всі поставлені завдання, необхідні для того, щоб перевести проєкт із 

стадії бізнес-плану в реальну виробничу стадію [194, с. 324].  

Апробацію науково-методичних засад бізнес-планування інноваційних 

проєктів ми здійснили на прикладі конкретних аграрних підприємств, для яких 

розроблено й обґрунтовано детальні (модельні) бізнес-плани інноваційних 

проєктів у галузі тваринництва (на прикладі скотарства: бізнес-план проєкту 

реконструкції молочнотоварної ферми на 800 корів) і рослинництва (на 

прикладі картоплярства: бізнес-план проєкту організації виробництва 

насіннєвої картоплі за мінімальною технологією). Їх також презентовано як 

окремі науково-практичні видання [607; 608]. Крім того, ми розробили низку 

бізнес-планів інноваційних проєктів на прикладі базових і нішевих аграрних 

галузей, зокрема проєктів органічного виробництва, фрагменти яких 

опубліковано в працях [227; 228; 609; 610; 611; 612; 613; 614; 615; 616; 617; 618; 

619; 620; 621; 622]. Аналіз ключових показників ефективності розроблених 

проєктів свідчить, що вони є економічно ефективними, що дає підстави 

вважати їх доцільними для практичної реалізації в  аграрних підприємствах. 

Крім того, розроблені науково-методичні засади бізнес-планування 

інноваційних аграрних проєктів пройшли широку апробацію у навчальному 

процесі, оскільки, починаючи з 2011 р. використовуються під час підготовки 

здобувачів вищої освіти в ХНАУ [103; 560; 600; 601; 602; 623], що дало змогу 

істотно поліпшити готовність фахівців до бізнес-планування й управління 

проєктами загалом. Зазначимо, що розроблений нами формуляр бізнес-плану 

інноваційного проєкту та його окремі компоненти здобули визнання й 
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апробацію в працях інших провідних науковців [624; 469]. 

Отже, саме бізнес-план є ефективним інструментом представлення й 

контролю за втіленням проєкту, тому його рекомендовано розробляти для всіх 

інноваційних проєктів, що передбачено реалізовувати. Зрозуміло, що для цього 

можуть бути використані й напрацювання інших учених з бізнес-планування. 

Так, під час розроблення бізнес-планів невеликих інноваційних проєктів варто 

користуватися спеціальними методичними рекомендаціями та/або зразковими 

проєктами, підготованими вченими НААН. Так, наприклад, для інноваційних 

проєктів у тваринництві слід використовувати такі напрацювання: методичні 

рекомендації з розроблення інвестиційних проєктів молочних ферм в особистих 

селянських господарствах [95] і конкретний проєкт створення сучасної 

молочної ферми на 300 корів [625]; методичні підходи до оцінювання й зразок 

інноваційного проєкту створення сімейної міні-свиноферми в особистому 

селянському господарстві [626; 627]; методичні рекомендації із розробки 

бізнес-проєктів організації біоенергетичної переробки органічних відходів у 

скотарстві [628]. Практична реалізація розроблених проєктів свідчить про їхню 

ефективність. Так, строк окупності проєкту створення міні-свиноферми 

становить 2,5 роки, витрати кормів скорочуються на 20 %, середньодобові 

прирости на етапі заключної відгодівлі досягають 1200 г. Завдяки 

інноваційному характеру свиноферма не спричиняє забруднення підґрунтових 

вод нітратами й атмосферного повітря аміаком [627]. Своєю чергою, нещодавно 

в Інституті продовольчих ресурсів НААН запропоновано методику розробки 

бізнес-планів у харчовій промисловості, що передбачає дослідження ринку, 

оцінювання факторів ризику, визначення найпривабливішої кредитної ставки з 

огляду на фінансові ресурси підприємств, оформлення результатів у вигляді 

бізнес-плану та презентації для інвесторів. За твердженням авторів, 

«застосування методики знижує фінансові ризики та підвищує прибутковість 

діяльності, дає змогу оптимізувати структуру капіталу, підвищує ймовірність 

отримання інвестицій для розвитку бізнесу» [579, с. 229]. 

Важливу роль у системі бізнес-планування як складника економічного 
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управління інноваційними проєктами аграрних підприємств відіграє 

бюджетування, технологію якого розглянуто на прикладі проєкту виробництва 

сої [618]. Для ефективного управління інноваційними проєктами 

запропоновано запровадити сучасний інструментарій у систему управління – 

систему контролінгу, яка орієнтується на досягнення усіх поставлених цілей. 

Для цього в системі управління аграрним підприємством варто запровадити 

сектор контролінгу зі штатом три особи (керівник; контролер-аналітик; 

контролер-фахівець з інформаційних систем). З огляду на це ми на прикладі 

конкретного аграрного підприємства Харківської області визначили економічну 

ефективність організації сектора контролінгу (дод. Д, табл. Д.7). Витрати на 

втілення цього проєкту становлять 259 тис. грн. Економічний ефект (економія 

витрат) від упровадження системи контролінгу розраховано за трьома 

сценаріями: за песимістичного варіанта розвитку подій він становить 

70,67 тис. грн/рік, що забезпечує період окупності тривалістю 3,7 року; за 

реалістичного сценарію ефект дорівнює 141,34 тис. грн/рік, що формує термін 

окупності 1,8 року; оптимістичний сценарій передбачає економічний ефект у 

розмірі 212,01 тис. грн/рік, що забезпечить найшвидшу окупність вкладень – 

1,2 роки. Отже, організацію служби контролінгу в аграрних підприємствах 

можна вважати ефективним інструментом підвищення економічної 

ефективності й результативності управління інноваційними проєктами [629].  

Під час розроблення бізнес-планів інноваційних проєктів, пов’язаних з 

органічним виробництвом, слід оцінювати готовність споживачів сплачувати 

цінову надбавку за органічні продукти харчування. Для цього може бути 

використано розроблену й апробовану нами анкету (дод. Д), що дає змогу 

оцінити й проаналізувати вплив основних соціально-демографічних та 

економічних чинників на готовність споживачів сплачувати цінову надбавку за 

органічні продукти харчування на основі проведення маркетингового 

дослідження (методом офлайн або онлайн-опитування). Також на основі такого 

дослідження варто визначити, до якого типу споживачів за мотивацією 

екологічно спрямованої поведінки належать опитані споживачі.  
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Так, проведені дослідження дозволили частково підтвердити гіпотезу про 

те, що готовність придбати органічні товари зростає разом із віком аналізованої 

групи громадян України, при цьому найчастіше про готовність купувати 

органічні продукти повідомляли респонденти у віці від 31 до 40 років; чоловіки 

частіше, ніж жінки, обирають органічні товари через їхню екологічну безпеку й 

частіше, ніж жінки, керуються ціною купівлі, обираючи органічні товари [630]. 

Результати опитування показали, що споживачі в Харкові та Києві готові 

платити ринкову ціну за органічну продукцію на 10–25 % більшу, ніж за 

звичайну продукцію (дод. Д, рис. Д.2). Серед опитаних респондентів у Харкові 

таку відповідь надали 80 %, а у Києві – 70 %. 

Одержані результати свідчать про те, що висока ціна органічних продуктів 

сприяє істотному зменшенню кількість споживачів, які готові їх придбати. 

Жоден респондент не був готовий заплатити понад 50 % за органічну 

продукцію. Така ситуація пов’язана передусім із низькою купівельною 

спроможністю населення. У цьому контексті пріоритетними завданнями є 

підвищення платоспроможності споживачів із одночасним спонуканням їх 

споживати органічні продукти харчування, які позитивно впливають на їхнє 

здоров’я. Про диференціацію рівня готовності опитаних харків’ян і киян 

витрачати додаткові кошти на органічні товари свідчать дані рис. Д.3, дод. Д. 

Результати опитування показали, що мешканці Києва готові витрачати на 

органічну продукцію більше коштів, ніж мешканці Харкова. Так, кияни в 

середньому готові витрачати до 1000 грн щомісяця, тоді як більшість харків’ян 

від 200 до 500 грн. Причин цього може бути кілька. По-перше, екологічна 

продукція в Києві стає популярною останнім часом; по-друге, основними 

респондентами в Києві були жінки, які приділяють більше уваги споживанню 

органічних продуктів; по-третє, рівень середньої заробітної плати в Києві є 

вищим за аналогічний показник у Харкові [631].  

Результати кореляційного аналізу показали, що вибрані соціально-

демографічні фактори (стать, вік, освіта та соціальний статус респондентів) 

мають слабку кореляцію із готовністю споживачів платити цінову надбавку за 
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органічні товари. Готовність споживачів платити цю надбавку найбільше 

корелює із соціальним статусом (r = 0,278). Аналіз результатів регресійного 

моделювання (дод. Д, табл. Д.8) показує, що статистично значущий (на рівні 

0,05) вплив на готовність платити справляє лише соціальний статус 

респондентів. Побудована регресійна модель показує, що включені в неї 

соціально-демографічні фактори (стать, вік, освіта, соціальний статус) 

пояснюють лише 17,8 % варіації результативної ознаки. Коефіцієнт множинної 

кореляції для цієї моделі становить 0,421, що свідчить про помірний зв’язок. 

Водночас порівняно висока стандартна помилка коефіцієнта регресії x3 вказує 

на те, що цей коефіцієнт не можна оцінити з високою точністю.  

Отже, результати регресійного аналізу засвідчили, що такі соціально-

демографічні фактори як стать, вік та освіта не можна вважати провідними у 

формуванні готовності платити за органічні товари. Це підтверджує думку про 

те, що в умовах країни з низьким рівнем доходів на одну особу визначальними 

є економічні чинники готовності платити за органічні товари.  

Зроблені висновки підтверджують результати попередніх наших 

досліджень, якими встановлено, що надзвичайно низька купівельна 

спроможність населення зумовлює низьку місткість ринку, зокрема продукції 

тваринництва, і його високу вразливість до невеликих змін роздрібних цін на 

продукти харчування. Критичність ситуації посилюється тим, що споживання 

продуктів харчування тваринного походження не перевищує 70 % від науково 

обґрунтованих норм [632]. Тому є всі підстави погодитися з О. М. Шпичаком 

про те, що підвищення купівельної спроможності населення – це основа 

стабілізації ринків аграрної продукції, значні інвестиції в сільське господарство 

[633] і, як результат, потенційне джерело фінансування інноваційних проєктів.  

Здобуті результати досліджень можуть бути використані для оцінки 

перспектив розробки й реалізації екологічних проєктів і прийняття рішень 

щодо виробництва сертифікованої органічної аграрної продукції, що важливо в 

аспекті реалізації концепту «Україна – світовий супермаркет екологічних 

продуктів» як складника місії запропонованої Концепції. 
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4.3. Науково-методичні засади оцінювання економічної ефективності 

інноваційних проєктів аграрних підприємств 

 

Одним із ключових питань під час розроблення бізнес-планів інноваційних 

проєктів аграрних підприємств і проєктування інвестицій в аграрному секторі є 

оцінювання економічної ефективності й фінансової доцільності здійснення цих 

проєктів. Така оцінка потрібна як для власних цілей ініціатора проєкту та/або 

інвестора й ознайомлення з його намірами всіх можливих зацікавлених сторін, 

для менеджера проєкту під час управління ним у процесі реалізації, так і для 

самої держави, яка визначає стратегічні пріоритети щодо надання державної 

підтримки на реалізацію зазначених проєктів. Під час розроблення методології 

оцінювання ефективності управління інноваційними проєктами (п. 2.3) 

запропоновано систему показників, одним із компонентів якої є підсистема 

статичних і динамічних показників економічної ефективності проєкту, нижче 

представлено методичні проблеми їх визначення й способи їх вирішення.  

Проблемні питання обґрунтування економічної ефективності 

інвестиційних проєктів і шляхи їх вирішення висвітлені в працях багатьох 

учених, серед яких такі: С. С. Аптекар [634], Т. Г. Бень [635], Д. О. Василик 

[636], М. І. Кісіль, О. В. Захарчук, М. М. Кропивко [322], С. М. Палига, 

І. Б. Скворцов, Х. Я. Яремик [637], В. Я. Плаксієнко [638]. Учені О. Г. Янковий, 

Н. В. Мельник, В. О. Янковий, Л. І. Корольова ґрунтовно досліджують 

методичні проблеми економічної оцінки інвестицій та проєктів [639; 640], 

зокрема критично аналізують внутрішню норму прибутку [641], пропонують 

застосовувати модифіковану внутрішню норму прибутку [642], підхід до 

визначення пріоритетності інвестиційних проєктів [643]. Результати аналізу 

напрацювань цих учених свідчать про наявність щонайменше двох базових 

методологічних підходів до оцінювання економічної ефективності 

інноваційних проєктів: статичного й динамічного (дисконтованого), кожен із 

яких має певні переваги й вади. При цьому досить часто в економічній 

літературі ці підходи протиставляють один одному, що, на наш погляд, є 
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неправильним, оскільки використання одного з них не заперечує можливостей 

одночасного застосування іншого. Мало того, практичне застосування 

статичних і динамічних показників дозволить реалізувати системний підхід до 

оцінювання економічної ефективності проєктів, що уможливить комплексний 

аналіз цих проєктів і прийняття виважених інвестиційних рішень. Отже, 

коротко розглянемо сутність, показники кожного з указаних підходів.  

Статичний підхід до обґрунтування економічної ефективності інвестицій 

досить значного поширення набув у радянський період. В умовах 

централізованої економіки під час оцінювання економічної ефективності 

інвестицій для обов’язкового використання були прийняті «Типова методика 

визначення економічної ефективності капітальних вкладень і нової техніки» 

(1960 р.), «Методика (основні положення) визначення економічної ефективності 

використання в народному господарстві нової техніки, винаходів і 

раціоналізаторських пропозицій» (1977 р.), «Типова методика визначення 

економічної ефективності капітальних вкладень» (Методика 1981 р.) та 

«Методичні рекомендації з оцінки ефективності заходів, спрямованих на 

прискорення науково-технічного прогресу» (1988 р.). Відповідно до вказаних 

офіційних документів, оцінювання ефективності інвестицій здійснювали на 

підставі доступних для розуміння й простих для розрахунку переважно двох 

показників: коефіцієнта ефективності капітальних вкладень (у літературі 

називають також рентабельністю інвестицій, обліковою нормою прибутку, 

нормою інвестиційного прибутку, норма прибутку на інвестований капітал) і 

періоду окупності (трапляється також як строк окупності, термін окупності).  

Коефіцієнт ефективності капітальних вкладень за своєю природою є 

статичним, оскільки не враховує зміни вартості грошей у часі, й дозволяє 

визначити дві форми вияву економічної ефективності – абсолютну (загальну) й 

відносну (порівняльну). У першому випадку критерієм оцінки є коефіцієнт 

абсолютної ефективності як відношення прибутку до капіталовкладень, у 

другому випадку – коефіцієнт порівняльної ефективності як відношення різниці 

собівартості продукції за двома варіантами, тобто різниці прибутку (за умови 
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однакових цін) до різниці капіталовкладень [644]. 

Умовою прийняття рішення про економічну доцільність реалізації проєкту 

є перевищення значення розрахункового коефіцієнта ефективності інвестицій 

над нормативним. Як відомо, поняття нормативного коефіцієнта економічної 

ефективності виникло за радянських часів, коли його централізовано 

встановлювала влада. Економічний зміст цього показника означає мінімальний 

рівень економічної віддачі, який можна отримати, вкладаючи капітал у певну 

галузь. Зокрема, для сільського господарства в цілому нормативний коефіцієнт 

порівняльної ефективності капіталовкладень було встановлено на рівні 0,12, 

для рослинництва – 0,20, для тваринництва – 0,08. У сучасних умовах 

нормативний коефіцієнт ефективності де-факто дорівнює нормі дисконтування. 

Зважаючи на результати аналізу наявної ситуації, Н. В. Погуда обґрунтовує 

доцільність розробки чіткої та прозорої методики розрахунку нормативного 

коефіцієнта ефективності в Україні, який може бути як єдиним для всіх галузей, 

так і диференційованим за видами економічної діяльності [645].  

Одне з дискусійних питань, яке виникає під час розрахунку коефіцієнта 

абсолютної ефективності інвестицій, полягає в тому, яку суму прибутку слід 

брати: річну чи середньорічну? Традиційно вважають, що статичні показники 

розраховують лише на один рік. На наш погляд, під час визначення вказаного 

коефіцієнта слід брати річну суму прибутку за перший рік реалізації 

інноваційного проєкту в тому разі, коли інвестиції вкладають одноразово, як 

правило, протягом одного року. Якщо ж проєкт передбачає поетапне 

інвестування коштів протягом двох і більше років, то слід брати середньорічний 

прибуток і співвідносити його із загальною сумою інвестицій, а не зі 

стартовими інвестиціями. Інколи пропонують прибуток співвідносити із 

середньою величиною інвестицій, що, на наш погляд, є неправильним. В 

економічній літературі також зазначають, що розрахунок статичних показників 

ведуть не за чистим, а за так званим інвестиційним прибутком, який дорівнює 

сумі чистого прибутку та амортизації [646, с. 233]. Варто погодитися, що більш 

конструктивним буде підхід, згідно з яким слід розраховувати досліджувані 
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показники одночасно за чистим та інвестиційним прибутком, що розширить 

можливості для економічного аналізу [194, с. 281].  

Заслуговує на окрему увагу ще одна методична суперечність, яку зазвичай 

пропонують вирішувати так: якщо після закінчення терміну реалізації проєкту 

всі капітальні інвестиції буде списано, то під час розрахунку слід брати власне 

суму цих інвестицій; якщо ж очікується, що наприкінці терміну реалізації 

проєкту капітальні інвестиції матимуть певну залишкову чи ліквідаційну 

вартість, то її слід відняти від величини інвестицій. Для усунення окремих вад 

коефіцієнта абсолютної ефективності запропоновано виконувати варіантне 

проєктування, тобто розробляти кілька варіантів проєктного рішення й обирати 

найліпший із них. Для вибору найкращого варіанта пропонували методику 

порівняльної ефективності капітальних вкладень, яка базується на трьох видах 

виконаного розрахунку [647]: 

за коефіцієнтом порівняльної ефективності: 
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−

−
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;     (4.1) 

за часом окупності: 
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−
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;     (4.2) 

за мінімумом приведених витрат  

іні КЕСПі += ,     (4.3) 

де Сі – собівартість виробленої продукції за і-м варіантом проєктного 

рішення;  

Кі – капітальні вкладення в окремий проєкт;  

Енп, Ерп – нормативний і розрахунковий коефіцієнти їх ефективності;  

Тн, Тф – нормативний і фактичний періоди окупності капітальних 

вкладень; 

Пі – приведені витрати за і-м варіантом проєктного рішення. 

Слід зазначити, що одним з основних показників оцінки ефективності, 

розроблених в Інституті управлінського обліку США в стандарті «Вимірювання 
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ефективності підприємства» (SMA 4D; «Measuring entity performance»), є 

показник рентабельність інвестицій (Return on Investments, ROI), який 

розраховують як відношення чистого прибутку до здійснених інвестицій [648]. 

Отже, доцільність використання коефіцієнта рентабельності інвестицій під час 

оцінювання економічної ефективності інноваційних аграрних проєктів не 

викликає сумнівів хоча б через те, що він має чіткий економічний зміст, 

належно апробований у вітчизняній практиці, і набув певного поширення й 

визнання в міжнародному вимірі [194, с. 282].  

Період окупності є найпопулярнішим статичним показником оцінки 

економічної ефективності інноваційних проєктів. Його визначають як період 

часу від початку реалізації проєкту до того моменту, в який прибуток від 

здійснення інноваційного проєкту відшкодує вкладені в нього інвестиції. 

Економічний зміст цього показника полягає у визначенні такого терміну, за 

який інвестор зможе повернути вкладені кошти. У методичному плані період 

окупності є оберненим показником до коефіцієнта абсолютної ефективності 

інвестицій, тобто він є відношенням інвестицій за проєктом до прибутку.  

Як відомо, є кілька підходів до визначення статичного періоду окупності. 

Якщо грошові надходження за роками є однаковими, то період окупності 

визначають як відношення суми інвестицій до середньорічного прибутку (у 

тому разі, якщо тривалість і масштаб проєкту є незначним, то для розрахунку 

беруть річний або середньомісячний прибуток). При цьому можливі два 

варіанти знаменника: (1) чистий прибуток; (2) інвестиційний прибуток. Коли 

грошові надходження від проєкту істотно відрізняються за роками, то 

використовують підхід до розрахунку статичного періоду окупності, що 

передбачає прямий підрахунок років, протягом яких інвестиції будуть 

відшкодовані кумулятивним прибутком (наростаючим підсумком). Під час 

розрахунку періоду окупності часто враховують дробову частину року, що 

робить його більш точним [194, с. 283]. 

Головною умовою прийняття рішення про доцільність реалізації проєкту є 

перевищення циклу економічного життя проєкту над періодом окупності 
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інвестицій. Абсолютно очевидно, що чим менший період окупності, тим 

ефективніший інноваційний проєкт. 

Результати аналізу наукових праць засвідчили, що статичні показники 

ефективності інноваційних проєктів мають певні переваги й вади. Основними 

перевагами є: простота, доступність, вірогідність і швидкість розрахунків; 

орієнтація власників і менеджерів на ті варіанти інвестування, що 

безпосередньо пов’язані з рівнем прибутковості, який цікавить інвесторів у 

першу чергу; наявність нормативних значень коефіцієнта ефективності для 

окремих галузей, що дозволяє приймати обґрунтовані інвестиційні рішення; 

зручність для включення в перелік показників, на яких ґрунтується система 

стимулювання управлінського персоналу; відсутність потреби в прогнозуванні 

витрат, цін, прибутку, періоду дії проєкту; можливість визначення абсолютної 

та порівняльної економічної ефективності інвестицій та ін. [194, с. 283]. 

Разом із тим основні вади статичних показників полягають у такому: не 

враховують різної цінності грошей у часі, також ігнорують відмінності в 

тривалості економічного життя проєктів; не враховують економічної 

ефективності проєкту за межами періоду окупності й не можуть 

застосовуватися під час порівняння варіантів з однаковими періодами 

окупності, але різними термінами економічного життя; відсутнє теоретичне 

обґрунтування нормативного значення коефіцієнта ефективності інвестицій. У 

літературі також часто до вад відносять те, що ці показники дають змогу 

отримати лише односторонню оцінку проєкту, оскільки вони базуються на 

використанні однакових вихідних даних (прибутку й інвестицій), у той час, як 

інвестиції повертаються у формі грошового потоку, що дорівнює сумі чистого 

прибутку й амортизації [649, с. 152]. На наш погляд, для будь-якого інвестора 

головним є саме очікуваний рівень прибутковості проєкту, що вказує на 

пріоритетність використання саме тих показників, які про неї свідчать, тобто 

визначаються за допомогою прибутку, інші в цьому разі будуть допоміжними. 

Крім того, використання під час розрахунків, крім чистого, ще й інвестиційного 

прибутку дозволяє усунути вказану ваду [194, с. 284].  
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До вад статичних показників ефективності К. С. Салига також відносить 

такі: як показник результату віддачі від капітальних вкладень використовують 

прибуток, що суперечить сучасній економічній теорії, яка розглядає його як 

складник економічних витрат виробництва; не витримано умови зіставності 

порівнюваних варіантів на стадії експлуатації проєкту; поза увагою залишається 

те, що економічний зміст має тільки добуток (Ен · К) як нормативний прибуток, 

виражений у частках від капітальних вкладень; у показнику рентабельності, що 

порівнюють із нормативним значенням, відбувається відрив Ен від К, 

економічний зміст добутку втрачено; аналогічне явище відбувається, коли 

приведені витрати подають як суму капітальних вкладень плюс добуток (Тн · С). 

Останній добуток не має економічного змісту. Математичні перетворення у 

формулі приведених річних витрат, коли підставити значення Ен = 1/Тн, 

приводять до розриву добутку (Ен · К), викривлення економічного змісту 

приведених витрат; не враховується, що результати й витрати можуть бути 

нерівномірними за роками [650, с. 13]. Як доведено нами раніше [651; 652], 

прибуток є результативним показником і в жодній відомій теорії прибутку його 

не розглядають як складник економічних витрат, тому теза про те, що його не 

можна використовувати під час визначення економічної ефективності 

інноваційного проєкту, не витримує жодної критики.  

Крім розглянутих, слід використовувати запропоновані в п. 2.3, статичні 

показники прибутковості, що описано в роботі [194, с. 37–44], і маржинального 

аналізу, методику визначення яких наведено в роботі [653, с. 270–273]. 

Отже, беручи до уваги переваги й вади статичних показників, а також 

тривалий досвід їх практичного застосування, маємо всі підстави погодитися з 

думкою про практичну придатність і доцільність використання вказаних 

показників для оцінювання економічної ефективності інноваційних проєктів 

аграрних підприємств, особливо невеликих проєктів короткострокового 

характеру, де використання динамічних (дисконтованих) показників узагалі є 

недоцільним. Разом із цим під час оцінювання економічної ефективності 

капіталомістких інноваційних проєктів середньо- та довгострокового характеру, 
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крім розглянутих, обов’язково слід використовувати дисконтовані показники, 

які ураховують зміну вартості грошей у часі, що дає змогу певною мірою 

компенсувати головну хибу статичних показників [194, с. 285]. 

Як свідчить аналіз літератури, починаючи з 90-х років минулого століття, 

набув досить масштабного поширення новий для України, але добре відомий на 

Заході, динамічний (дисконтований) підхід до оцінювання економічної 

ефективності інвестицій за допомогою таких показників, як: чиста приведена 

вартість (NPV), дисконтований період окупності (DPP), індекс прибутковості 

(PI), внутрішня норма дохідності (IRR), модифікована внутрішня норма 

прибутку (MIRR) тощо. Розрахунок цих показників ґрунтується на теорії зміни 

вартості грошей у часі, згідно з якою, наприклад, між 1000 грн грошового 

потоку за перший рік і такою ж сумою за другий рік є різниця. Хоча чинні за 

радянських часів методики офіційно не були скасовані, з економічної 

літератури й певною мірою з господарської практики їх дедалі більше почав 

витісняти дисконтований підхід до оцінювання економічної ефективності 

інвестицій. Тривалий час в Україні була відсутня офіційна методика розрахунку 

дисконтованих показників, яка б регламентували сферу їх застосування. У 

2006 р. наказом Міністерства економіки України № 290 від 06.09.2006 р. 

затверджено методичні рекомендації з розроблення бізнес-плану підприємств, у 

яких запропоновано модель дисконтованих грошових потоків, що базується на 

застосуванні таких показників [654]: (і) ставка дисконту (r) – це норма 

прибутку, що інвестори звичайно одержують від інвестицій аналогічного змісту 

й ступеня ризику. Це необхідний інвесторам рівень прибутковості інвестицій; 

(іі) чиста поточна приведена вартість (NPV) – це різниця (сальдо) між 

інвестиційними витратами й майбутніми надходженнями, приведеними в 

еквівалентні умови, тобто це різниця між приведеними вартостями надходжень 

i витратами коштів. NPV показує, чи досягнуть інвестиції бажаного рівня 

віддачі: позитивне значення NPV показує, що грошові надходження 

перевищують суму вкладених коштів, забезпечують одержання прибутку вище 

необхідного рівня доходності; негативне значення NPV показує, що проєкт не 
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забезпечує одержання очікуваного рівня доходності; (ііі) дисконтний 

(динамічний) період окупності проєкту визначають як період часу, після 

закінчення якого сума дисконтованих вартостей грошових потоків, 

представлена наростаючим підсумком, стає не негативною величиною, тобто 

дисконтовані грошові потоки доходів дорівнюють дисконтованим грошовим 

потокам витрат; (іv) внутрішня норма доходності (внутрішній граничний рівень 

доходності – IRR) – спеціальна ставка дисконту, за якої суми надходжень i 

витрат коштів дають нульову чисту поточну приведену вартість, тобто 

приведена вартість грошових надходжень дорівнює приведеній вартості витрат 

коштів. IRR також характеризує доцільність вкладення коштів у певний проєкт 

підприємства: якщо IRR перевищує необхідний рівень доходності або дорівнює 

йому (ставці дисконту – r), проєкт може бути прийнятий до розгляду. 

Розрахунок IRR здійснюють або методом підбору при різних ставках дисконту, 

спрямовуючи величину чистої приведеної вартості до нуля, або на фінансовому 

калькуляторі з використанням моделі cash flow.  

Як бачимо, в основі визначення показників економічної ефективності 

вкладень підприємства лежать такі поняття, як грошовий потік і ставка 

дисконту. Згідно із цими рекомендаціями, у спрощеному варiантi розрахунку 

потоку грошових надходжень економічні вигоди складаються з прибутку, 

зменшеного на суму податку, плюс амортизаційні відрахування i, крім того, 

потрібні корегування на зміни деяких рахунків (дебіторської заборгованості, 

кредиторської заборгованості, запасів, основних коштів) [654].  

У вказаних методичних рекомендаціях коефіцієнт дисконтування 

грошових потоків за межами планованого періоду пропонують визначати на 

кінець року за формулою 4.4, а в межах планованого періоду розраховують для 

середини року за формулою 4.5 [654]: 
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де n – кількість років;  

r – обрана ставка дисконту. 



352 

Згідно з методичними рекомендаціями з розробки бізнес-планів 

інвестиційних проєктів [561], оцінку ефективності реалізації проєкту слід 

здійснювати за такими показниками: чиста приведена вартість (NPV), 

внутрішня норма дохідності (IRR), дисконтований період окупності проєкту 

(DPP), модифікована внутрішня норма прибутку (MIRR), період окупності (PP), 

індекс прибутковості (PI), рентабельність. Методику розрахунку цих 

показників представлено в дод. Д, табл. Д.9. Таким чином, здавалося б, що 

офіційне затвердження у вказаних методичних рекомендаціях методики 

розрахунку показників економічної ефективності проєктів мало б зняти з 

порядку денного ті методологічні й методичні суперечності, на які 

неодноразово вказувалося в багатьох наукових публікаціях. Однак, на наш 

погляд, наведена методика породжує більше запитань, ніж відповідей. І це 

навіть при тому, що деякі формули ми не навели свідомо, оскільки вони не 

піддаються логіці, зокрема, це стосується періоду окупності. Так, у вказаних 

методичних рекомендаціях, крім дисконтованого періоду окупності, методику 

розрахунку якого представлено в дод. Д, табл. Д.9, наведено ще дві формули 

для розрахунку «статистичного періоду окупності» й дисконтованого періоду 

окупності, при цьому не подано ніяких пояснень щодо економічного змісту й 

сфери застосування цих показників. По-перше, вживати термін «статистичний» 

некоректно, оскільки загальновизнаною назвою є статичний період окупності; 

по-друге, якщо в розрахунках динамічного періоду окупності за період брати 

місяці проєкту (що може свідчити про його короткостроковий характер), то 

виникає запитання про те, навіщо тоді застосовувати «дисконтований 

множник» і за якою методикою його слід розраховувати. Очевидно, що надання 

певних коментарів, більш детальних методичних рекомендацій і конкретних 

прикладів дало б змогу зняти деякі запитання й сприяло б належному 

сприйняттю цих показників економічної ефективності проєкту [194, с. 288]. 

Що стосується формули DPP, то, як відомо, дисконтований період 

окупності – це термін, за який окупляться вкладені в проєкт дисконтовані 

інвестиції за рахунок продисконтованого за заданою відсотковою ставкою 
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(нормою прибутку) грошового потоку. У разі рівномірних грошових потоків за 

роками його розраховують як відношення дисконтованих інвестицій до 

середньорічного чистого дисконтованого грошового потоку (чистий прибуток 

плюс амортизація) за проєктом. У разі неоднакових грошових потоків доцільно 

використовувати метод, який передбачає ітеративний пошук року, на якому 

дисконтовані грошові надходження будуть покривати вкладені кошти. З огляду 

на це не зовсім зрозумілим є те, чому в чисельнику формули перебуває 

грошовий потік, а в знаменнику – коефіцієнт дисконтування, правда, при цьому 

замість ставки дисконту взято відсоткову ставку доходності за відсутності 

будь-яких пояснень щодо методики її визначення [194, с. 288].  

Не менше дискусійних моментів виникає й під час аналізу формули 

розрахунку NPV. Один із них стосується того, що в другій частині формули для 

приведення суми інвестицій до теперішнього часу замість ставки дисконту 

взято прогнозний рівень інфляції за рік, яка, як правило, є лише одним зі 

складників дисконтної ставки. Нелогічність полягає ще й у тому, що грошові 

потоки приводять до теперішньої вартості за допомогою річної ставки 

дисконту, а інвестиції – з використанням рівня інфляції. Неправомірним є й 

ототожнення інвестицій із витратами, оскільки за економічною природою це 

абсолютно різні поняття [194, с. 289].  

Привертає увагу ще одна негативна особливість методики розрахунку 

досліджуваних показників, яка полягає в неузгодженості термінологічного 

апарату, що породжує різночитання й суперечності. Наприклад, інвестиції в 

одному випадку ототожнюють із витратами, в іншому називають вкладеннями; 

річна ставка дисконту, відсоткова ставка дохідності, бар’єрна ставка (ставка 

дисконтування); чистий вхідний потік коштів (доходи), грошовий потік; в 

одному випадку NPV – це чиста приведена вартість, а в іншому (під час 

розрахунку індексу прибутковості) – чистий приведений прибуток. Очевидно, 

що для уникнення плутанини, якщо це різні поняття, слід було б подати їхні 

дефініції, причому так, щоб можна було зрозуміти їхній економічний зміст і 

відмінності між ними; якщо це терміни-синоніми, то варто було б 
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використовувати один із них [194, с. 289]. 

У порядку проведення експертної оцінки проєктної пропозиції, що 

затверджений наказом Міністерства економіки України № 714 від 22.08.2010 р., 

визначено нормативні значення дисконтованих показників, дотримання яких 

свідчить про здійсненність інвестиційної пропозиції (дод. Д, табл. Д.10) [655]. 

Наведені критерії в переважній більшості здобули визнання в економічній 

літературі, тому ними слід керуватися й під час ухвалення рішень про 

ефективність і (не)доцільність реалізації інноваційного проєкту. У 2012 р. 

указаний порядок утратив чинність у зв’язку із затвердженням нового, однак у 

ньому розглянуті критерії вже відсутні [656].  

У наукових дослідженнях [657; 658; 659] досить детально опрацьовано 

методику розрахунку, а також сильні й слабкі сторони дисконтованих 

показників економічної ефективності інвестиційних проєктів. Узагальнення цих 

та інших праць дає змогу зазначити, що коефіцієнт дисконтування для кожного 

року періоду економічного життя інноваційного аграрного проєкту слід 

визначати за формулою: 

Кд = (1 + Дс)
n,     (4.6) 

де Кд – коефіцієнт дисконтування; 

Дс – дисконтна ставка, коефіцієнт;  

n – порядковий номер року реалізації проєкту, на який розраховують 

коефіцієнт дисконтування. 

У тому разі, коли дохід від інвестицій починають отримувати в перший же 

рік їх здійснення, коефіцієнт дисконтування в першому році беруть за 

одиницю, а в кожному наступному році степінь дорівнює n – 1. У решті 

випадків за степінь беруть n, тобто рік, на який розраховують коефіцієнт 

дисконтування [660, с. 390]. 

Для розрахунку чистої приведеної вартості (ЧПВ) спочатку слід визначити 

інвестиційний прибуток за кожен рік економічного життя проєкту, який 

дорівнює сумі чистого прибутку й амортизації. Потім, віднявши від 

інвестиційного прибутку суму інвестицій, знаходять чистий грошовий потік, 
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який далі дисконтують шляхом ділення на коефіцієнт дисконтування за 

відповідний рік. Наприкінці визначають суму чистого дисконтованого 

грошового потоку за весь цикл економічного життя проєкту. Таким чином, 

ЧПВ – це абсолютна сума економічного ефекту від здійснення інвестицій, яку 

можна визначити за формулою, що має такий вигляд: 
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де ЧПВ – чиста приведена вартість; 

ЧГПn – чистий грошовий потік у n-році; 

Кдn – коефіцієнт дисконтування в n-році; 

ІПn – інвестиційний прибуток у n-році; 

Іn – інвестиції в n-році; 

Дс – дисконтна ставка, коефіцієнт;  

Т – період економічного життя інноваційного проєкту; 

n – порядковий номер року реалізації проєкту, на який дисконтують 

грошовий потік. 

Використовуючи абсолютну величину ЧПВ, визначають індекс 

рентабельності (ІР) як відношення ЧПВ до стартових інвестицій, якщо їх 

здійснюють одноразово на початку проєкту (формула 4.8), або до суми 

дисконтованих інвестицій, якщо їх здійснюють поетапно протягом кількох 

років розробки й реалізації проєкту (формула 4.9): 
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де ІР – індекс рентабельності;  

ЧПВ – чиста приведена вартість; 

І – інвестиції стартові (початкові); 

Іn – інвестиції в n-році; 

Кдn – коефіцієнт дисконтування в n-році; 

Т – період економічного життя інноваційного проєкту. 
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Якщо дисконтовані грошові потоки за проєктом більш-менш рівномірні за 

роками, то дисконтований період окупності (ДПОк) визначають як відношення 

суми стартових інвестицій (якщо їх здійснюють одноразово на початку 

проєкту) або суми дисконтованих інвестицій (якщо їх здійснюють поетапно 

протягом кількох років) до середньорічного чистого дисконтованого грошового 

потоку:  

ТЧПВ

І

СЧДГП

І
ДПОк

:
==     (4.10) 

де ДПОк – дисконтований період окупності; 

СЧДГП – середньорічний чистий дисконтований грошовий потік; 

ЧПВ – чиста приведена вартість; 

Т – період економічного життя інноваційного проєкту. 

Внутрішню норму рентабельності (ВНР) визначають методом послідовних 

наближень величини ЧПВ до нуля, тобто потрібно підібрати такі дві дисконтні 

ставки, за яких велична ЧПВ має бути в одному випадку мінімально додатною, 

а в іншому – мінімально від’ємною. Після цього ВНР можна розрахувати за 

формулою: 

1
21

12
1 ЧПВ

ЧПВЧПВ

ДсДс
ДсВНР 

−

−
+= ,  (4.11) 

де ВНР – внутрішня норма рентабельності; 

Дс1 і Дс2 – дисконтні ставки, за яких одержано відповідно мінімальне 

додатне (ЧПВ1 > 0) й мінімальне від’ємне (ЧПВ2 < 0) значення ЧПВ;  

ЧПВ1 і ЧПВ2 – відповідно додатне й від’ємне значення ЧПВ. 

Слід зазначити, що точність розрахунку обернено пропорційна величині 

інтервалу між дисконтними ставками. Точного результату досягають, коли 

різниця між Дс1 і Дс2 не перевищує одного відсоткового пункту, допустима 

різниця – два відсоткові пункти. Однак найточніший результат дає розрахунок 

за допомогою спеціальних фінансових функцій комп’ютерних програм. 

Розглянутий методичний підхід до визначення основних показників 

економічної ефективності інноваційних аграрних проєктів не претендує на 
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істину в останній інстанції, а є лише певною спробою систематизувати наявні 

наукові напрацювання. Це, зокрема, пов’язано з тим, що й дисконтовані 

показники не позбавлені вад, основними з яких, як свідчать результати аналізу 

наукових праць, є такі: відсутність теоретичного обґрунтування значення 

ставки дисконту; не обґрунтовано періоду, протягом якого слід здійснювати 

дисконтування; відсутність належного теоретичного обґрунтування складу 

грошового потоку до якого, як зазначають деякі вчені, необґрунтовано 

відносять амортизаційні відрахування й т. ін. [194, с. 292]. 

Однією з ключових проблем під час визначення економічної ефективності 

інноваційних проєктів за дисконтованими показниками є період часу, за який 

варто дисконтувати грошові потоки. На сучасному етапі розвитку економічної 

науки відсутнє теоретичне обґрунтування тривалості періоду дисконтування, 

хоча очевидним є те, що за різного часового горизонту дисконтовані показники 

будуть абсолютно відмінними. Для ілюстрації цього твердження розглянуто 

приклад, наближений до реалій галузі скотарства, вихідні дані якого описано в 

статті [661]. Оскільки концептуального обґрунтування періоду дисконтування 

немає, то будемо ґрунтуватися на припущенні, що цей період слід розглядати в 

контексті періоду експлуатації вказаного проєкту, який у середньому становить 

35–45 років, але для конкретних тваринницьких приміщень, механізмів та 

обладнання він буде різним. Тому вже на цьому етапі виникає дискусійна 

ситуація стосовно того, який же період слід обрати для дисконтування? Це тим 

більш важливо в контексті прискорення темпів розвитку НТП, тому з досить 

високим рівнем імовірності можна припустити, що вже через 10–15 років деякі 

об’єкти скотарського комплексу потребуватимуть реконструкції. Зважаючи на 

це, ми здійснили розрахунок ЧПВ за варіативним підходом (табл. 4.6). 

Результати розрахунків переконливо свідчать про те, що залежно від того, 

яку обрати ставку дисконту й період дисконтування, економічний ефект, а 

відповідно й ефективність того самого проєкту буде абсолютно різною. Так, за 

дисконтної ставки 10 % і 10-річного періоду дисконтування, значення ЧПВ є 

додатним, однак при цій же дисконтній ставці, але в разі дисконтування 
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протягом 15 років, значення ЧПВ є від’ємним. Графічне зображення залежності 

ЧПВ за цим проєктом від періоду дисконтування та дисконтної ставки (рис. 4.4) 

наочно засвідчило наявність певних тенденцій у динаміці зміни 

результативного показника. Одна з них полягає в тому, що залежність величини 

ЧПВ від періоду дисконтування має поліноміальний характер. Наприклад, зі 

збільшенням періоду дисконтування за дисконтної ставки 5 % величина ЧПВ 

має тенденцію до зростання, однак темпи цього зростання дедалі більше 

уповільнюються, а за дисконтної ставки 10 % зі збільшенням періоду 

дисконтування до 30 років ЧПВ підвищувалася, а потім почала знижуватися.  

Таблиця 4.6 

Розрахунок ЧПВ за інноваційним проєктом будівництва скотарського 

комплексу залежно від ставки дисконту й періоду дисконтування, тис. грн 

Дисконтна 

ставка, % 

Період дисконтування, роки 

10 15 20 25 30 35 40 45 50 

5 53554,6 70382,8 83026,8 92458,8 99414,6 104481,4 108112,1 110645,0 112329,0 

10 30604,9 34423,9 35424,2 34928,0 33689,2 32146,0 30538,3 28983,9 27531,7 

15 13803,2 11100,8 7700,9 4440,6 1589,2 -806,8 -2787,7 -4424,6 -5789,7 

20 1201,9 -4718,8 -9632,5 -13445,5 -16360,0 -18595,3 -20333,7 -21711,0 -22829,0 

25 -8459,8 -15888,0 -21162,7 -24871,0 -27531,0 -29492,2 -30982,0 -32147,0 -33086,0 

Джерело: авторські розрахунки. 

На підставі аналізу наведених даних можна зазначити, що: по-перше, за 

ставки дисконту 5 і 10 % інноваційний проєкт за критерієм ЧПВ буде 

ефективним у будь-якому з розглянутих періодів дисконтування; по-друге, за 

ставки дисконту 15 % проєкт за критерієм ЧПВ буде ефективним, якщо період 

дисконтування не перевищуватиме 30 років, а за 20 % – не більше 10 років; по-

третє, за ставки дисконту 25 % розглянутий проєкт є неефективним за будь-

якого періоду дисконтування. Якщо ж оцінювати здобуті результати за 

індексом прибутковості, то проєкт буде економічно доцільно реалізувати лише 

при дисконтній ставці 5 %, причому період дисконтування має бути більшим, 

ніж 20 років, бо лише в цьому разі величина ЧПВ перевищуватиме суму 

інвестицій за проєктом. Абсолютно очевидно, що в разі використання не 

прямолінійного, а будь-якого іншого методу нарахування амортизації, 

результати розрахунків будуть зовсім іншими, ніж ті, які наведено вище [661].  
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Рис. 4.4. Графік залежності зміни суми ЧПВ за проєктом будівництва 

скотарського комплексу від періоду дисконтування  

за різних дисконтних ставок 

Джерело: побудувала авторка на основі даних табл. 4.6. 

Висока вартість будівництва новітніх молочнотоварних комплексів і 

використання при цьому методу прискореного нарахування амортизації ведуть 

до підвищення собівартості виробленого молока. Якщо раніше вартість 

основних засобів переносилася на вартість молока протягом 12 років, то нині 

бізнес хоче окупити інвестиції за три-чотири роки, що, на думку деяких учених, 

унеможливлює забезпечення конкурентоспроможності галузі, тобто логіка 

вітчизняного агробізнесу зводиться до того, щоб за рахунок кінцевого 

споживача повернути інвестиції. Опоненти цього погляду, спираючись на те, 

що в Україні відсутні кредити на 20 років під 3–4 % річних, а є лише на 3–

5 років під 25 %, указують, що за чотири роки кредитор отримує одну молочну 

ферму за ціною двох, що в поєднанні з іншими витратами в кінцевому підсумку 

лягає тягарем на кінцевого споживача, якщо той купує результат інвестицій – 

продукцію [662]. Тобто можемо зазначити, що здешевлення кредитів може й 

має розглядатися як один зі стратегічних напрямів зниження вартості проєктів 

будівництва молочнотоварних комплексів, а звідси – й собівартості молока та 

цін реалізації кінцевої молочної продукції.  
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Цілком очевидно, що однією з важливих передумов успішного вирішення 

проблеми залучення інвестицій в інноваційні проєкти аграрних підприємств є 

наявність обґрунтованих і надійних методів оцінювання показників їхньої 

економічної ефективності. Тому розглянуто окремі пропозиції щодо 

вдосконалення методологічних і методичних підходів до визначення 

показників указаної ефективності цих проєктів.  

Один із цікавих методологічних підходів до визначення ставки дисконту 

запропонувала О. М. Сухіна. На підставі аналізу наявних підходів до 

визначення ставки дисконтування (метод кумулятивної побудови (сумування), 

порівняння альтернативних інвестицій, виокремлення та ін.) дослідниця 

найприйнятнішим визнала розрахунок ставки дисконту за допомогою методу 

сумування безризикової ставки (чи відсоткової ставки з мінімальним ризиком) і 

ставки компенсації (кумулятивної надбавки) за ризик [663]. У ролі безрикової 

ставки дисконту (за норму прибутковості інвестиційного проєкту) О. М. Сухіна 

пропонує брати ставку по державних цінних паперах (напр., середньозважений 

рівень дохідності облігацій), оскільки вони забезпечені фінансовими ресурсами 

країни (уряд є їхнім гарантом). Для визначення розміру винагороди за 

підприємницький ризик дослідниця пропонує вибрати величину ймовірності 

виникнення ризику від 0 до 1,0, і перемножити її на розмір ставки по 

державних цінних паперах. Тоді економічно обґрунтований розмір ставки 

дисконту визначатиметься за допомогою формули 4.12: 

СД = Сдцп + k · Сдцп     (4.12) 

де СД –  ставка дисконту, %; 

Сдцп – розмір ставки по державних цінних паперах, %; 

k – коефіцієнт, що враховує ступінь підприємницького ризику (премію за 

ризик), частки одиниці. 

Спираючись на теорію ризиків, О. М. Сухіна для «нормального» 

інвестиційного проєкту пропонує брати розмір винагороди за підприємницький 

ризик на рівні 0,3–0,4 від розміру ставки по цінних паперах, за низького 

ступеня ризику – 0,2–0,3, за високого – 0,5 і більше [664]. Інколи під час 
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розрахунків ставку дисконту беруть рівною обліковій ставці НБУ, що виключає 

можливість урахування інфляції. Водночас зарубіжні дослідники вважають, що 

на початковій стадії оцінювання проєкту інфляцію не слід брати до уваги 

взагалі, а лише якщо проєкт виявиться перспективним, то подальші детальні 

розрахунки слід виконувати з урахуванням інфляції. У цьому контексті 

вітчизняні дослідники зазначають, що на етапі складання попереднього ТЕО 

слід використовувати вищу ставку дисконту, ніж під час розроблення 

остаточного ТЕО. Загалом ставка дисконту має бути мінімальною нормою 

прибутку, нижче від якої інвесторові невигідно вкладати кошти в проєкт, а 

ліпше покласти їх на депозит у банку, що буде менш ризиковим за інвестування 

в реальний сектор економіки, зокрема в аграрне виробництво.  

У роботах Я. С. Витвицького та Н. О. Гавадзин розроблено методичний 

підхід до визначення екологічної ставки дисконту на основі методу 

кумулятивної побудови для оцінювання ефективності природоохоронних 

інвестиційних проєктів. Він передбачає її розрахунок як суми «базової ставки 

доходу депозитних вкладів у вільно конвертованій валюті для юридичних осіб 

у провідних українських комерційних банках» і сумарної премії за ризик, що 

включає компенсацію (і) систематичного ризику (ризик зміни норми доходів за 

короткостроковими депозитними вкладами) і (іі) не систематичного 

(специфічного) ризику, що приймають на рівні норми доходів у відповідній 

галузі, яка формується як абсолютна рента [665; 666; 667]. З урахуванням 

фактичних реалій на момент вказаних досліджень розрахована ставка дисконту 

перебувала в діапазоні від 9,5 до 18,5 %, яку далі вчені запропонували 

конкретизувати, беручи до уваги ситуаційні особливості проєктів. Зазначений 

підхід може бути використаний і для оцінювання інноваційних проєктів за 

умови обґрунтування рівня абсолютної ренти в досліджуваній галузі.  

Під час визначення ставки дисконту А. В. Бондарчук пропонує чинити так: 

за обережного прогнозу щодо зміни показників прибутковості проєкту слід 

пропорційно зменшити премію за ризик, а якщо оцінювач спирається на 

оптимістичний прогноз показників проєкту, варто врахувати це збільшенням 
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рівня ризику в ставці дисконту. Безризикову ставку визначає як середньозважену 

ставка прибутковості облігацій внутрішньої валютної позики [668]. 

Як зазначає Г. Є. Мазнєв, в економічно розвинутих країнах безризикову 

ставку дисконту ототожнюють із ринковою ставкою доходності 

довгострокових державних облігацій, ринку яких в Україні поки ще немає. У 

деяких країнах поправку на величину ризиків недоодержання проєктом доходів 

установлюють у розмірі до 20 %, однак за ризиком інвестування ці країни 

перебувають на 130–140 місцях у світі й поправка на вказаний ризик сягає 200–

250 % ставки дисконту, визначеної з урахуванням усіх інших факторів ризику. 

На думку Г. Є. Мазнєва, немає підстав вважати, що в Україні запровадження 

інноваційних проєктів в аграрному виробництві є менш ризиковим, тому 

застосування у вітчизняній практиці зарубіжних методів розрахунку 

економічної ефективності він вважає необґрунтованим [669]. Натомість учений 

пропонує в разі оцінювання ефективності з позицій національного 

господарства, внутрішньогосподарського споживання, виробництва некінцевої 

продукції спиратися на трудову теорію вартості з використанням як критерію 

приведених витрат. Якщо ж оцінювання проводять із позиції комерційних 

інтересів підприємства й під час оцінювання економічної ефективності 

інноваційних технологій виробництва товарної продукції, слід спиратися на 

теорію граничної корисності, використовуючи як критерій прибуток [669].  

У разі, якщо підприємство має відносно низьку норму прибутку на 

авансований капітал, проте зібрало певну суму коштів, які має намір 

інвестувати у певний проєкт, під час визначення ЧПВ В. Г. Андрійчук пропонує 

обчислювати дисконтну ставку, враховуючи альтернативну доходність 

інвестованого капіталу, якою є депозитний прибуток, тобто розрахунок 

доцільно здійснювати за дисконтною ставкою, нижньою межею якої є 

відсоткова ставка за депозит під час зберігання коштів терміном більше року 

[670]. Цікавими є міркування вченого щодо методологічно правильного 

визначення строку окупності інвестиційного проєкту. Окремі економісти 

дотримуються погляду, що відлік строку окупності проєкту слід починати з дня 
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пуску його в експлуатацію. На думку В. Г. Андрійчука, цей погляд є хибним, 

оскільки штучно зменшує період окупності зі всіма негативними наслідками, 

що звідси випливають. Значно ґрунтовнішим є визначення строку окупності з 

урахуванням часового лагу, що виникає з дня вилучення коштів з обороту для 

організації здійснення проєкту до дня пуску об’єкта в експлуатацію. Протягом 

цього часового лагу підприємство втрачає частину свого доходу незалежно від 

джерел фінансування: (1) якщо вкладаються власні кошти, то за цей проміжок 

часу підприємство втрачає як мінімум депозитний прибуток, що був би 

нарахований, якби ці кошти не були забрані для здійснення проєкту; (2) у разі 

залучення кредитних ресурсів підприємство втрачає на виплаті відсотків, сума 

яких визначається як результат від множення відсоткової ставки за кредит на 

суму кредиту й на кількість днів із дня одержання кредиту до дня пуску 

проєкту, що поділений (добуток) на кількість днів у році [670]. 

З огляду на це можливі два підходи до визначення строку окупності 

інноваційного проєкту з урахуванням часового лагу, що виникає через незбіг 

строку вилучення грошових коштів для організації здійснення цього проєкту зі 

строком пуску його в експлуатацію: (1) строк окупності визначають з 

урахуванням часового лагу шляхом додавання його до звичайного строку 

окупності; (2) строк окупності визначають з урахуванням втрат доходу 

(прибутку), що виникають протягом часового лагу, за формулою 4.13:  

ЧПіп

ВДКВ
Т

+
= ,      (4.13) 

де КВ – капіталовкладення в проєкт;  

ВД – втрати доходу, що виникають протягом часового лагу;  

ЧПіп – середньорічний чистий прибуток від проєкту. 

На думку В. Г. Андрійчука, перевагу слід надати другому із зазначених 

підходів, оскільки він дає змогу більш точно визначити термін, за який будуть 

повернуті втрачені раніше кошти [670]. 

Отже, під час оцінювання економічної ефективності інноваційних проєктів 

аграрних підприємств, визначаючи ставку дисконту, слід керуватися такими 
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настановами: (1) нижньою межею дисконтної ставки має бути відсоткова ставка 

за депозит під час зберігання коштів терміном більше року або рівень 

дохідності внутрішньої державної позики; (2) якщо джерелом фінансування 

проєкту є власні кошти, то дисконтна ставка повинна бути не меншою за рівень 

рентабельності авансованого капіталу, нижче за який підприємство вважає 

недоцільним інвестувати свої кошти; (3) якщо джерелом фінансування проєкту 

є кредит, то дисконтну ставку беруть не меншою за рівень фактичної 

відсоткової ставки за цей кредит; (4) якщо джерелом фінансування є кредит і 

власний капітал, тоді дисконтну ставку розраховують як середньозважену 

величину від частки кожного з джерел інвестування. За високого темпу інфляції 

ставку дисконту слід збільшувати на рівень інфляції [661]. 

Критикуючи дисконтну методику оцінювання економічної ефективності 

проєктів, О. Ю. Смолянська та Ю. В. Смолянський пропонують методологічний 

підхід, що ґрунтується не на дисконтуванні грошових потоків, а на їх 

нарощуванні (компаудингу), тобто на приведенні всіх грошових потоків за 

проєктом до моменту його завершення – майбутньої вартості грошових потоків. 

Цей підхід ґрунтується на таких принципах: (1) оцінка повернення 

інвестованого капіталу на підставі показників чистого прибутку й 

амортизаційних відрахувань у процесі експлуатації проєкту; (2) модифікована 

концепція вартості грошей у часі: приведення усіх грошових потоків за 

проєктом не до теперішнього, а до майбутнього часу; (3) концепція платності 

ресурсів, ураховуючи власні, що інвестуються в проєкт; (4) урахування доходів 

від можливого реінвестування капіталу; (5) урахування співвідношення ефекту 

від проєкту й обсягу інвестованого капіталу; (7) урахування періоду життя 

проєкту; (8) урахування інфляції під час порівняння грошових потоків [671].  

Спираючись на відмінності в поняттях «ефект» й «ефективність», чиста 

приведена вартість є показником ефекту, а показники внутрішньої норми 

рентабельності, модифікованої внутрішньої норми рентабельності, 

дисконтований період окупності, коефіцієнт рентабельності варто віднести до 

показників ефективності. Тому В. В. Рубан не згодний із закордонними й 
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вітчизняними вченими, які показник NPV вважають вимірником ефективності 

інвестицій та основним критерієм для вибору найбільш ефективних проєктів. 

Дослідник розділяє думку П. А. Орлова, який NPV розглядає як поточний 

чистий економічний прибуток (збиток) від упровадження проєкту, тому що 

норма дисконтування враховує альтернативні витрати (витрати втрачених 

можливостей). На думку В. В. Рубана, оцінювання інвестиційних проєктів має 

ґрунтуватися не лише на вказаних кількісних показниках, але й на якісному, а 

саме: відповідність проєкту стратегії розвитку підприємства, яку визначають 

експертним методом [672, с. 13]. З огляду на це, а також ураховуючи специфіку 

аграрного сектора, ми запропонували, крім абсолютної величини NPV як 

ефекту, використовувати відносну величину NPV з розрахунку на 1 гол. худоби 

та/або на 1 га с.-г. угідь, що свідчить про економічну ефективність 

інноваційного проєкту розширює можливості порівняльного аналізу. 

Для ретроспективного оцінювання ефективності інвестицій, на думку 

Н. В. Коваль, слід користуватися показниками доходності додаткових 

інвестицій, які характеризують додатковий обсяг реалізації продукції, що 

припадає на додаткову гривню інвестицій (в основні, оборотні й сукупні 

активи) та коефіцієнтами ефективності інвестицій, які слід розраховувати як 

відношення грошового потоку (прибуток плюс амортизація) до вартості 

основних, оборотних і сукупних активів. Під час визначення дисконтованих 

показників ефективності дослідниця пропонує: у ролі тривалості життєвого 

циклу інвестиційного проєкту обирати амортизаційний період основного 

виробничого обладнання; на кінець розрахункового періоду як останній 

вхідний грошовий потік слід брати ліквідаційну вартість активів; дисконтну 

ставку визначати з урахуванням трьох компонентів: «безризикового доходу», 

премії за інфляцію, премії за ризик; премії за ризик та інфляцію визначати із 

застосуванням методу експертного оцінювання; амортизацію включати до 

грошового потоку [673, с. 14]. Інший дослідник пропонує якісну 

трансформацію внутрішньої норми доходності інвестиційно-інноваційного 

проєкту, вважаючи, що традиційний підхід завищує її величину через те, що 
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сумарний чистий грошовий потік беруть за весь життєвий цикл проєкту, а 

стартові інвестиції лише за рік, не враховуючи ті витрати (поточні й 

капітальні), що виникають протягом життєвого циклу проєкту [674]. 

Для розрахунку показників фінансової ефективності проєкту й отримання 

прогнозних даних учені рекомендують застосовувати програмні продукти, які 

використовують під час складання бізнес-планів, зокрема: COMFAR (ЮНІДО), 

Альт-Інвест або Project Expert [675]. Погоджуючись із цим, перспективним 

напрямом вважаємо розроблення комп’ютерної програми бізнес-планування 

інноваційних аграрних проєктів із урахуванням розробленого й апробованого 

формуляра, що дозволить швидко виконувати багатоваріантні модельні 

розрахунки, зокрема й показників економічної ефективності цих проєктів. 

Цікаві пропозиції щодо врахування тривалості дії проєкту під час 

визначення економічної ефективності інвестицій сформулював Т. Г. Бень: по-

перше, основним показником ефективності запропоновано вважати строк 

окупності (або обернений показник рентабельності) інвестицій; по-друге, під 

час розрахунку дисконтованого періоду окупності пропонується враховувати 

лише прибуток (без амортизації) й дисконтувати його за стільки років, скільки 

потрібно для досягнення окупності інвестицій, тобто, щоб його сума досягла чи 

перевищила приведені інвестиції; по-третє, пропонується централізовано 

встановити граничний строк окупності й граничний коефіцієнт ефективності 

інвестицій, які б відділяли економічно ефективні проєкти від неефективних, 

проте ці показники не мусять бути обов’язковими для інвесторів, а мають 

виконувати функцію орієнтира під час вибору проєктів [676]. 

Ми погоджуємося, що під час вибору системи методів і критеріїв оцінки 

необхідно керуватися (1) логікою «економічного прагматизму – більш складні 

методи варто застосовувати в тому випадку, коли вони забезпечують реальні 

економічні вигоди»; (2) якщо завданням є визначення їх загальної 

ефективності, то краще визначати NPV; (3) для оцінки прийнятності різних 

варіантів структури джерел фінансування проєкту слід використовувати IRR; 

(4) якщо обсяги фінансування порівнюваних проєктів істотно не відрізняються, 



367 

то варто застосовувати NPV, в іншому випадку – PI; (5) для врахування ризиків 

слід використовувати експертний метод [99]. Отже, абсолютно очевидно, що 

для методологічного забезпечення єдиного (однозначного, уніфікованого) 

підходу до визначення економічної ефективності інноваційних проєктів в 

Україні необхідно підготувати (удосконалити наявні) та затвердити відповідні 

методичні рекомендації, об’єктивна необхідність у яких уже давно назріла.  

Апробацію методичних засад оцінювання економічної ефективності 

інноваційних проєктів здійснено й опубліковано в численних наших роботах як 

під час розроблення бізнес-планів [607; 608], так і за обґрунтування доцільності 

застосування окремих інновацій та/або проєктів [194; 195; 227; 228; 609; 610; 

611; 612; 613; 614; 615; 616; 617; 620; 621; 622; 677; 678; 679]. Узагальнюючи 

результати, у табл. 4.7 зведено показники основних розроблених інноваційних 

проєктів, що свідчать про їхню економічну ефективність, рівень якої варіює, проте 

загалом вказує на доцільність практичної реалізації в аграрних підприємствах.  

Таблиця 4.7 

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: авторські розрахунки.  

Наприклад, серед нішевих заслуговує уваги проєкт виробництва органічної 
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гречки за мінімальною технологією, оскільки саме на цьому сегменті ринку 

останнім часом виникало багато економічних проблем через дефіцит гречаної 

крупи. Найперспективнішим способом вирішення цієї проблеми варто вважати 

реалізацію інноваційних проєктів у цьому нішевому сегменті. Лише за рахунок 

реалізації в Україні таких 25 проєктів можна майже на третину скоротити 

наявний дефіцит гречки (110 тис. т). Решту дефіциту можна покрити завдяки 

реалізації проєктів вирощування гречки за інноваційними технологіями, 

зорієнтованими на її врожайність 25 ц/га й вище. Більш ефективним буде 

варіант реалізації проєктів не лише виробництва, а й переробки гречки. 

Реалізація інноваційних проєктів виробництва гречки вигідна для стейкголдерів 

різних рівнів: суспільству – оскільки задовольняються потреби населення в 

соціально значущому продукті; державі – оскільки виконується функція 

гарантування продовольчої безпеки за цим видом продукції; аграрним 

підприємствам – одержання економічного ефекту [610; 613; 614].  

Отже, для успішної реалізації запропонованих проєктів потрібно постійно 

аналізувати роботу учасників і команди проєкту за розробленим бізнес-планом 

і в разі виявлених відхилень від планових показників приймати відповідні 

рішення. В умовах динамічного зовнішнього середовища слід оперативно 

адаптуватися до нових реалій, застосовуючи гнучкі методології управління й 

швидко проходячи через шлях – «від рішення до виконання». 

 

Висновки до четвертого розділу 

1. Уперше розроблено проєкт Концепції розвитку управління 

інноваційними проєктами в аграрному секторі економіки України як 

програмний документ, що містить такі розділи: (1) загальні положення; 

(2) аналіз проблем розвитку управління інноваційними проєктами в аграрних 

підприємствах; (3) місія, мета, завдання й строки реалізації; (4) шляхи й 

способи вирішення проблеми; (5) основні заходи щодо реалізації; 

(6) пріоритетні національні проєкти в аграрному секторі; (7) обсяг фінансових, 

матеріально-технічних, трудових ресурсів для реалізації Концепції. 
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2. Узагальнюючи зарубіжний і вітчизняний досвід, розроблено й 

апробовано формуляр бізнес-плану інноваційного аграрного проєкту й 

рекомендації щодо його складання, що включає в себе систему розрахунково-

аналітичних таблиць для всіх розділів бізнес-плану й дає змогу обґрунтовано 

підходити до вирішення питання пріоритетності інвестування коштів. У 

структурі бізнес-плану інноваційного аграрного проєкту виокремлено й 

схарактеризовано такі компоненти: 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. Розроблено модельні 

бізнес-плани інноваційних проєктів у різних підгалузях аграрного сектора.  

3. Установлено об’єктивну необхідність під час обґрунтування економічної 

ефективності середньо- й довгострокових інноваційних проєктів 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 системно оцінити й проаналізувати 

доцільність інвестиційних рішень. Для оцінювання економічної ефективності 

короткострокових проєктів достатньо статистичних показників. Уточнено 

методику й узагальнено настанови щодо розрахунку й інтерпретації цих 

показників. Результати апробації засвідчили, що розроблені інноваційні 

проєкти економічно ефективні, це дає підстави вважати їх доцільними для 

практичної реалізації в аграрних підприємствах.  

 

Основні результати дослідження за цим розділом опубліковано в працях 

автора [142; 194; 195; 227; 228; 603; 607; 608; 609; 610; 611; 612; 613; 614; 615; 

616; 617; 618; 619; 620; 621; 622; 629; 630; 631; 632; 661; 677; 678; 679].  
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РОЗДІЛ 5. ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ 

УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМИ ПРОЄКТАМИ В АГРАРНИХ 

ПІДПРИЄМСТВАХ 

 

5.1. Активізація діяльності аграрних підприємств із низьким рівнем 

готовності до застосування інноваційних проєктів та управління ними 

 

Спираючись на результати досліджень, представлені в попередніх 

розділах, у цьому розділі 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; сформовано концептуальні засади 

інституційного забезпечення управління цими проєктами; обґрунтовано 

пропозиції щодо вдосконалення системи професійної підготовки та 

перепідготовки компетентних менеджерів й економістів в умовах цифровізації 

як важливого чинника ефективного управління інноваційними проєктами 

аграрних підприємств. Фактично вказані напрацювання є пріоритетними 

напрямами імплементації розробленої нами Концепції. 

Серед науковців є думка, що активізувати інноваційну діяльність 

доцільніше в тих аграрних підприємствах, де матеріально-фінансовий стан і 

кадрове забезпечення дають змогу запроваджувати інновації [680]. Не 

відкидаючи такої позиції, разом із цим вважаємо за необхідне поетапно 

підвищувати готовність підприємств до впровадження інноваційних проєктів та 

управління ними, які наразі мають недостатній рівень такої готовності. В 

основу активізації діяльності аграрних підприємств із низьким рівнем 

готовності до застосування інноваційних проєктів та управління ними 

пропонуємо покласти пріоритетність проактивного підходу, який пов’язаний із 

системним, процесним, ситуаційним і компетентнісним підходами.  

Слід погодитися з тим, що «сучасний стиль управління пов’язаний із 

безперервним «гасінням пожеж» у розвитку підприємств», який можна назвати 
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реактивним, однак для інноваційного розвитку й цілеспрямованого здійснення 

змін необхідний проактивний проєктний підхід, що «базується на передбаченні 

динаміки змін зовнішнього середовища та внутрішніх елементів» [681, с. 7, 10]. 

На відміну від реактивного управління, коли рішення пов’язані з 

необхідністю реагувати на критичну ситуацію або проблему, що виникла в 

процесі управління, проактивне управління спрямоване на майбутнє, його 

складниками є безперервне вивчення меж, що постійно змінюються, та 

досягнення своєї мети, що зумовлена зростанням і розвитком [682]. Механізм 

проактивного управління проєктом має сприяти створенню таких 

управлінських дій, які будуть здатні корегувати хід його реалізації в заздалегідь 

прогнозованому й необхідному для менеджера напрямі [683]. 

Для забезпечення ефективної реалізації інноваційних проєктів аграрним 

підприємствам необхідно компетентно використовувати проактивне 

управління, що передбачає прогнозування й аналіз інформації, в поєднанні з 

розвинутим інструментарієм реактивного управління, адже неможливо, а в 

деяких випадках економічно недоцільно, на 100 % передбачити всі зовнішні та 

внутрішні чинники, що можуть впливати на хід реалізації проєкту [684]. 

Проактивне управління передбачає використання прогнозування на всіх 

етапах реалізації проєктів, що дозволяє уникнути або зменшити негативні 

наслідки кризових явищ. Головним результатом проактивного управління є не 

констатація виявлених відхилень, а визначення їх величини та прийнятності з 

позиції досягнення поставленої мети реалізації проєкту [685]. Проактивне 

управління, як свідчать дослідження [686], може бути застосоване й під час 

фінансового забезпечення проєктів через завчасну підготовку та прийняття 

управлінських рішень з урахуваннями очікуваних викликів і загроз.  

В основу вказаної проактивності має бути покладена (і) багаторівнева 

(макро, мезо, мікро) система економічного прогнозування та програмування 

інноваційного розвитку аграрного сектора в цілому й окремих його галузей; і 

(іі) трансфер пріоритетних інноваційних розробок у форматі проєктів з 

урахування запропонованих у рамках Концепції пріоритетних національних 
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проєктів. Система економічного прогнозування й програмування інноваційного 

розвитку включає як затверджені програмні документи стратегічного характеру 

(стратегії, програми, плани дій), так і наукові та експертно-аналітичні прогнози. 

Так, наприклад, із цією метою слід використати напрацювання вчених ННЦ 

«ІАЕ», які узагальнили теоретичні засади прогнозування розвитку галузі 

рослинництва, спрогнозували основні показники виробництва продукції 

рослинництва в Україні та визначили потребу в матеріальних і фінансових 

ресурсах для виконання виробничої програми з рослинництва [687].  

У контексті реалізації національного проєкту «Зерно 2030» варто 

активізувати впровадження вітчизняних інноваційних продуктів НААН. У 

Державному реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні станом 

на 2020 р. перебувало понад 2,5 тис. сортів і гібридів селекції НААН, які за 

своїми господарсько-біологічними ознаками є конкурентоспроможними 

порівняно з кращими зразками іноземних аналогів, а за багатьма адаптивними 

характеристиками перевищують їх. Так, за даними НААН, потенціал 

продуктивності нових сортів становить: ячменю озимого – 9–10 т/га, пшениці 

озимої – 11–14, соняшника – 4–5, кукурудзи – 12–13, рису – 9–10 т/га. У 2020 р. 

збільшилися площі посівів під сортами та гібридами, створеними вченими 

НААН, і займали: пшениці озимої – 86,5 %, ячменю – 66,0, жита озимого – 93,4, 

сої – 71,0, гречки, проса, рису – 97–100 % [584]. У 2020 р. аграрні підприємства 

оцінили переваги сортів української селекції та переконалися, що насіннєвий 

матеріал установ НААН має високий потенціал, який максимально підходить 

для ґрунтово-кліматичних умов нашої країни. В умовах зміни клімату, зокрема 

засухи, вітчизняні сорти продемонстрували стабільні показники врожайності 

[688]. У 2020 р. підрозділи НААН реалізували 79 та 82 % відповідно від 

виробленого базового та сертифікованого насіння озимих культур під урожай 

2021 р., зокрема: 22,2 тис. т пшениці озимої; 3,8 тис. т ячменю озимого; 0,7 тис. 

т жита озимого та 0,4 тис. т тритикале озимого. Це свідчить про підвищений 

попит на насіннєвий матеріал озимих культур саме селекції НААН [689].  

Щодо можливості реалізації національного проєкту «Скотарство 2030», то, 
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за оцінками вчених НААН, за наявності державної підтримки, до 2030 р. в 

Україні можна збільшити чисельність молочних корів до 2,6 млн гол. Учені 

пропонують установити цільові показники розвитку молочного скотарства на 

п’ятирічний період – щорічне зростання поголів’я корів на 3 %, збільшення 

середньої продуктивності до 6000 кг. Підвищити продуктивність неможливо 

без ефективної власної селекції, проте в Україні це питання є критичним, 

оскільки залежність вітчизняного молочного скотарства від імпорту племінних 

ресурсів набула загрозливого характеру – понад 65 %. Нині 45 дослідних 

господарств у структурі НААН мають 79 статусів племінної справи, в т. ч. 

41 племзавод, 36 племрепродукторів. Усі вони пропонують фермерам 

високопродуктивні породи власної селекції, зокрема щороку вирощують 

3,6 тис. гол. племінного молодняку ВРХ для реалізації. Щодо продуктивності, 

то два підприємства мають понад 8 т/гол. (найкраще ДП «ДГ «Асканійське» 

Інституту зрошуваного землеробства НААН» одержує 8430 кг/гол.), ще чотири 

стрімко до них наближаються [690]. Одним із перспективних напрямів 

поліпшення в цьому контексті може стати міжпородне схрещування створених 

в Україні молочних порід із молочними породами європейської селекції для 

одержання корів з оптимальним поєднанням економічно значущих 

продуктивних ознак [691]. До числа подібних успішних прикладів можна 

віднести виведений ученими НААН новий буковинський заводський тип 

української червоно-рябої молочної породи худоби шляхом схрещення корів 

чотирьох порід: симентальської, монбільярдської, червоно-рябої німецької та 

голштинської (червоно-ряба масть). Потенційна річна продуктивність корів цієї 

породи становить 10–15 тис. кг. Зокрема, у базових господарствах у 2019 р. 

досягнуто такої продуктивності: 6–7 т – 63,6 % корів; 7–8 т – 25,4 %; 8–9 т – 

6,2 %; 10–15 т – 1,8 % корів [692]. 

На регіональному рівні система економічного прогнозування та 

програмування реалізується через розроблення й реалізацію комплексних 

програм інвестиційно-інноваційного розвитку аграрного виробництва окремих 

регіонів. Саме таку програму розроблено в Харківській області, яка є провідним 
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регіоном країни з розвинутим агропромисловим сектором економіки, адже за 

рівнем виробництва сільгосппродукції Харківщина входить у першу п’ятірку 

областей України [693]. Ключовими питаннями зазначеної програми є 

перетворення сировинного сільського господарства на високорозвинене 

агропромислове виробництво із забезпеченням національної продовольчої та 

сировинної безпеки України та підвищеною інтеграцією до міжнародного 

економічного середовища. Генеральними векторами реалізації комплексної 

програми визначено ефективне використання наявних ресурсів, досягнення 

високих економічних показників, поліпшення стану довкілля та підвищення 

соціальних стандартів життя населення Харківської області та України [694]. 

Одним із важливих й узагальнювальних складників зазначеної програми є 

підстави вважати визначення потреби в інвестиційних ресурсах для виконання 

виробничої програми, а також прогнозування інноваційного розвитку аграрної 

галузі, зокрема обсягу й основних показників ефективності виробництва 

продукції. Для економічного прогнозування, що є науковим обґрунтуванням 

можливих змін або якісного стану економіки в майбутньому, а також 

альтернативних шляхів і строків досягнення цього стану, ми застосували метод 

екстраполяції та експертний метод [261, с. 31]. У результаті попередніх наших 

досліджень визначено прогнозовану річну потребу в інвестиціях для 

інноваційного розвитку й оновлення матеріально-технічної бази в аграрних 

підприємствах. Спираючись на передбачені в програмі посівні площі та 

врожайність основних сільгоспкультур, ураховуючи очікувану значну 

активізацію інноваційної діяльності й реалізацію наукомісткої продукції, на 

підставі екстраполяції умов і тенденцій зміни витрат і цін реалізації було 

спрогнозовано ефективність виробництва продукції. Згідно з прогнозом, 

очікувалося, що у 2020 р. в аграрних підприємствах області рівень 

рентабельності становитиме: для зернових культур 32,7 %; картоплі – 51,5 %; 

соняшника 49,6 %; овочів – 5,4 %; цукрового буряка – 5,2 %; продукції 

рослинництва в цілому – 30,3 %, що достатньо для розширеного відтворення 

[694]. Комплексною програмою передбачено збільшення виробництва 
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продукції рослинництва за рахунок: удосконалення землекористування; 

застосування інтенсивних і ресурсоощадних технологій; цільового 

використання мінеральних та органічних добрив; упровадження системи 

захисту сільгоспкультур на базі раціонального використання організаційно-

господарських, агротехнічних, хімічних, біологічних та інших прийомів; 

використання високоврожайних сортів і гібридів, їх своєчасного 

сортооновлення [261, с. 15]. Для підвищення врожайності сільгоспкультур й 

охорони та відтворення родючості ґрунтів у рамках програми заплановано 

збільшення внесення мінеральних добрив у середньому до 193,4 кг/га у 2020 р. 

Найбільш перспективним у рослинницькій галузі Харківської області є перехід 

на високотехнологічний рівень агропродовольчого виробництва з поглибленою 

переробкою та максимально повним використанням всього шлейфу продуктів і 

субпродуктів рослинництва й тваринництва [694].  

У результаті узагальнення економічного прогнозування технологічного 

оновлення аграрного виробництва в підприємствах і його ресурсного 

забезпечення на регіональному рівні методом екстраполяції виявлених 

тенденцій спрогнозовано основні показники економічної ефективності 

виробництва продукції та визначено потребу у фінансових ресурсах для 

виконання Комплексної програми інвестиційно-інноваційного розвитку 

агропродовольчого комплексу Харківської області, що мало забезпечити 

збільшення виробництва продукції в аграрних підприємствах і забезпечити у 

2020 р. рентабельність рослинництва на рівні 30,0 %, тваринництва – 15,8 %. 

Для втілення запланованих заходів і досягнення прогнозних показників 

сільське господарство області щорічно потребує значних коштів, зокрема у 

2020 р. в інноваційно-інвестиційний розвиток рослинництва потрібно було 

інвестувати 832,0 млн грн, тваринництва – 1355,8 млн грн. Прогнозний 

економічний ефект інвестиційно-інноваційного розвитку виробництва в 

аграрних підприємствах Харківської області дорівнює 4,8 млрд грн прибутку у 

2020 р., рівень рентабельності становить 24,6 %, що достатньо для розширеного 

відтворення агробізнесу. Здійснений економічний прогноз є основою для 
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прийняття виважених інноваційно-інвестиційних рішень на всіх рівнях 

управлінської вертикалі [694]. Найближчим часом слід розробити, затвердити й 

реалізувати подібну регіональну програму інноваційного розвитку аграрного 

сектора на період до 2030 р. з урахуванням національних пріоритетів. 

Для організаційного забезпечення управління інноваційними проєктами 

аграрних підприємств важливим є налагодження взаємодії менеджерів суб’єктів 

агробізнесу із фахівцями департаментів, управлінь і відділів агропромислового 

розвитку, економіки обласної та районних державних адміністрацій. 

Рекомендованою ключовою ланкою між менеджерами, що безпосередньо 

працюють на підприємствах і здійснюють реалізацію проєктів, має виступати 

спеціаліст-консультант районної державної адміністрації з координації та 

впровадження проєктів, що буде забезпечувати професійне управління 

проєктами та підтримувати зворотний зв’язок. Такий механізм взаємозв’язку 

дасть змогу менеджерам підприємств оперативно та на належному рівні 

одержувати достовірну інформацію щодо проєктів [695]. 

Аграрним підприємствам під час планування й прогнозування 

інноваційних проєктів варто звертати увагу на державні й регіональні стратегії 

та програми, оскільки їх розробляють з урахуванням динаміки та перспектив 

розвитку галузей, новітніх технологій та особливостей окремого регіону [696]. 

В основу впровадження системи управління інноваційними проєктами в 

аграрних підприємствах варто покласти проєктний підхід, що може 

ґрунтуватися на креативній моделі проєкту впровадження системи екологічного 

менеджменту [697; 698], оскільки за змістом відповідає всім ознакам проєкту. 

Упровадження та дальше поліпшення системи управління інноваційними 

проєктами може також ґрунтуватися на адаптивному підході «Планування – 

Діяльність – Контролінг ефективності», заснованому на використанні циклічної 

моделі безперервного покращення Шухерта-Демінга [699]. Тепер розглянемо 

результати дослідження щодо активізації діяльності аналізованих у третьому 

розділі аграрних підприємств із низьким рівнем готовності до застосування 

інноваційних проєктів та управління ними, що виконано на прикладі одного із 
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методів – нормування за розмахом варіації. Спочатку здійснено кластерний 

аналіз за методом Варда в розрізі п’яти видів готовності, результати якого 

(рис. 5.1) дали змогу попередньо візуально виділити п’ять кластерів, що, до 

речі, відповідає п’яти раніше проаналізованим рівням готовності.  

 

Рис. 5.1. Вертикальна дендрограма готовності досліджуваних аграрних 

підприємств Харківської області до впровадження інноваційних  

проєктів та управління ними, 2019 р. 

Джерело: побудувала авторка. 

Результати кластерного аналізу за методом k-середніх (рис. 5.2) 

підтвердили зроблений раніше висновок про доцільність виокремлення п’яти 

кластерів, остаточне рішення про віднесення підприємства до конкретного 

кластера приймали на основі методу k-середніх. Отже, 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 
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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. 

 

Рис. 5.2. Графік k-середніх для кожного кластера готовності досліджуваних 

аграрних підприємств Харківської області до впровадження інноваційних 

проєктів та управління ними, 2019 р. 

Джерело: побудувала авторка. 
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Фактично підприємства п’ятого кластера можна визнати такими, що 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. 

Аналогічним чином визначають заходи щодо підвищення готовності для 

підприємств інших кластерів. Одна з особливостей полягає в тому, що ці заходи 

є спільними для групи відносно однорідних підприємств і можуть бути 

розроблені, а в окремих випадках і реалізовані відповідно спільно. Наприклад, 

якщо для підприємств певного кластера характерний низький рівень готовності 

персоналу до управління цими проєктами, низька ефективність адміністративних 

витрат і витрат на персонал, низька економічність апарату управління, то можна 

провести спільні курси підвищення кваліфікації та/або навчання для них. Подібні 

курси можуть бути проведені щодо поліпшення інтелектуальної готовності, де 

увагу слід приділити обґрунтуванню доцільності інтенсивнішого залучення в 

господарський обіг об’єктів права інтелектуальної власності як нематеріальних 

активів і їх коректної постановки на баланс і відображення у звітності. 

Дисперсійний аналіз й описова статистика підтвердили однорідність 

сформованих кластерів і статистичну надійність здобутих результатів, тому 

вони можуть бути використані як на мікро, так і на регіональному рівні для 

кластерної організації та проєктного управління аграрним виробництвом та/або 
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організації регіональних інноваційних кластерів у Харківської області. 

Кластерний аналіз дав змогу визначити пріоритети поліпшення 

аналізованої готовності, проте не дав відповіді на питання щодо кількісної 

оцінки резервів підвищення інтегрального показника залежно від нарощування 

окремих видів готовності. Для відповіді на нього розроблено економетричну 

модель (табл. 5.1), що свідчить про функціональний зв’язок між результативною 

та факторними величинами, який, своєю чергою, підтверджується кореляційним 

аналізом (рис. 5.3). Установлено, що із підвищенням окремих видів готовності 

на 1 бал інтегральний показник зростав на 0,1997 бала із збільшенням 

технологічної (х1), на 0,1998 – інтелектуальної (х2), на 0,2004 – ресурсної (х3), 

на 0,1997 – фінансової (х4), на 0,1999 – управлінської (х5). 

Таблиця 5.1 

Параметри економетричної моделі залежності інтегрального показника 

готовності досліджуваних аграрних підприємств Харківської області до 

впровадження інноваційних проєктів та управління ними від конкретних 

видів готовності, 2019 р. (n = 46) 

Ознаки й статистична 

характеристика 
Показники та їхнє значення 

Множинна лінійна 

регресійна модель 
y = 0,0135 + 0,1997x1 + 0,1998x2 + 0,2004x3 + 0,1997x4 + 0,1999x5 

Коефіцієнт множинної 

кореляції (R) 
R ≈ 1,0 (тіснота зв’язку дуже висока) 

Коефіцієнт множинної 

детермінації (R2) 
R2 ≈ 1,0 (статистично значущий, оскільки значущість F < 0,05) 

F-критерій Фішера 
Fфакт = 469817; Fтабл = 5,40 – за 95 % рівня ймовірності; 

Fфакт > Fтабл 

t-критерій Стьюдента tфакт = 6318,2; tтабл = 2,02 – за 95 % рівня ймовірності; tфакт > tтабл 

Джерело: авторські розрахунки. 

Розроблена модель статистично адекватна, надійна й достовірна, про що 

свідчать результати порівняння фактичних величин F-критерію Фішера та t-

критерію Стьюдента із табличним їхнім значенням. Аналіз стандартних 

помилок, t-статистики й P-значення підтвердив статистичну значущість усіх 

компонентів моделі за рівня надійності 95 % (табл. 5.2), отже, регресори 

розробленої моделі можуть бути використані для практичних цілей. 
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Таблиця 5.2 

Результати оцінювання параметрів економетричної моделі залежності 

інтегрального показника готовності досліджуваних аграрних підприємств 

Харківської області до впровадження інноваційних проєктів та управління 

ними від конкретних видів готовності, 2019 р.  

Змінні 
Регресори, 

коеф. 

Стандартна 

помилка 
t-статистика P-значення β-коефіцієнт 

у 0,013517 0,01829 0,739 0,4642 - 

TR (x1) 0,199665 0,00053 379,596 0,0000 0,3114 

IR (x2) 0,199771 0,00047 428,342 0,0000 0,3050 

RR (x3) 0,200406 0,00045 440,625 0,0000 0,3475 

FR (x4) 0,199650 0,00046 438,748 0,0000 0,3252 

MR (x5) 0,199882 0,00050 402,058 0,0000 0,2825 

Примітка. Курсивом виділено статистично значущі показники за рівня надійності 95 %. 

Джерело: авторські розрахунки. 

Рис. 5.3. Кореляційні поля та лінії апроксимації взаємозв’язків 

інтегрального й окремих показників готовності досліджуваних аграрних 

підприємств Харківської області до впровадження інноваційних проєктів 

та управління ними у 2019 р. (метод нормування за розмахом варіації) 

Джерело: побудувала авторка. 

TR

IR

RR

FR

MR

RIMIP
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Обчислені β-коефіцієнти показали, що максимальні резерви росту 

інтегрального показника готовності пов’язані передусім із підвищенням 

ресурсної та фінансової готовностей, оскільки зі зростанням їх величини на 

одне стандартне відхилення інтегральний показник збільшувався на 0,3475 та 

0,3252 свого стандартного відхилення відповідно. 

Отже, розроблена модель є статистично якісною й може бути використана 

для прогнозування, експрес-оцінювання, виявлення резервів поліпшення та 

прийняття управлінських рішень щодо покращення аналізованої готовності. 

Апробація цієї моделі дозволила розробити прогноз на період 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. 5.3). 

Таблиця 5.3 

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 

Різниця середніх значень 

між: 

Регре-

сори, 

коеф. 

Резерв росту (або ефект), 

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: авторські розрахунки з використанням економетричної моделі (табл. 5.1). 

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 
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чергою, суб’єкти господарювання із 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 бала, ресурсна – на 3,2 бала, фінансова – на 17,3 бала, 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. 

Аналогічний підхід слід застосовувати підприємствам інших рівнів, щоб 

досягнути вищої готовності. Механізм реалізації зазначених резервів 

продемонстровано на прикладі ресурсної та фінансової готовності. Для цього 

спочатку побудовано економетричну модель залежності ресурсної готовності 

від забезпеченості фінансовими ресурсами (табл. 5.4). 

Таблиця 5.4 

Параметри економетричної моделі залежності показника ресурсної 

готовності досліджуваних аграрних підприємств Харківської області до 

впровадження інноваційних проєктів та управління ними від показників 

забезпеченості фінансовими ресурсами, 2019 р. (n = 46) 

Ознаки й статистична 

характеристика 
Показники та їхнє значення 

Множинна лінійна 

регресійна модель 
y = 1,7470 + 0,0722x1 + 0,2028x2 + 0,2851x3 

Коефіцієнт множинної 

кореляції (R) 
R = 0,973 (тіснота зв’язку дуже висока) 

Коефіцієнт множинної 

детермінації (R2) 
R2 = 0,946 (статистично значущий, оскільки значущість F < 0,05) 

F-критерій Фішера Fфакт = 246,0; Fтабл = 3,42 – за 95 % рівня ймовірності; Fфакт > Fтабл 

t-критерій Стьюдента tфакт = 116,8; tтабл = 2,02 – за 95 % рівня ймовірності; tфакт > tтабл 

Джерело: авторські розрахунки. 

Визначено, що із підвищенням забезпеченості оборотними активами (х1), 
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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 

фактори пояснюють 94,6 % варіації результативної ознаки. Модель успішно 

витримала всі етапи тестування на статистичну значущість, адекватність і 

надійність і може бути використана для практичних цілей. Цей висновок 

підтвердив аналіз статистичної надійності окремих її компонентів на основі 

стандартних помилок, t-статистики та P-значення (табл. 5.5). 

Таблиця 5.5 

Результати оцінювання параметрів економетричної моделі залежності 

показника ресурсної готовності досліджуваних аграрних підприємств 

Харківської області до впровадження інноваційних проєктів та управління 

ними від показників забезпеченості фінансовими ресурсами, 2019 р.  

Змінні 
Регресори, 

коеф. 

Стандартна 

помилка 

t-

статистика 
P-значення 

β-

коефіцієнт 

RR (у) 1,746976 0,608045 2,873104 0,006349 - 

Забезпеченість оборотними 

активами, тис. грн/га (x1) 
0,072191 0,014236 5,070920 0,000008 0,302670 

Дохідність, тис. грн/га (x2) 0,202798 0,028850 7,029302 0,000000 0,544667 

Прибутковість, тис. грн/га 

(x3) 
0,285121 0,065530 4,351011 0,000085 0,234709 

Примітка. Курсивом виділено статистично значущі показники за рівня надійності 95 %. 

Джерело: авторські розрахунки. 

Аналіз β-коефіцієнтів показав, що максимальні резерви росту ресурсної 

готовності пов’язані передусім із підвищенням розміру чистого доходу з 

розрахунку на гектар як головного джерела формування власних фінансових 

ресурсів для фінансування інноваційних проєктів, оскільки зі зростанням його 

величини на одне стандартне відхилення показник ресурсної готовності 

збільшувався на 0,5447 свого стандартного відхилення. 

У результаті апробації цієї моделі розроблено середньостроковий прогноз 

(табл. 5.6) підвищення показника ресурсної готовності аграрних підприємств до 

впровадження інноваційних проєктів та управління ними за рахунок 

використання резервів поліпшення забезпеченості фінансовими ресурсами. 
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Таблиця 5.6 

Прогноз підвищення показника ресурсної готовності досліджуваних 

аграрних підприємств Харківської області до впровадження інноваційних 

проєктів та управління ними за рахунок використання резервів 

поліпшення забезпеченості фінансовими ресурсами на період до 2025 р. 

Змін-

ні 

Середнє значення змінних за 

групами підприємств у 

розрізі рівнів готовності: 

Різниця середніх 

значень між: 

Регре-

сори, 
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Резерв росту (або 
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x1 26,6 58,5 - 273,5 182,7 31,9 215 -90,8 0,0722 2,303 15,521 - 

x2 19,9 23,8 - 101,5 178,0 3,9 77,7 76,5 0,2028 0,791 15,757 15,514 

x3 3,7 6,2 - 15,9 42,4 2,5 9,7 26,5 0,2851 0,713 2,766 7,556 

y 8,2 20,1 - 44,0 63,9 11,9 23,9 19,9 - 3,8 34,0 23,1 

Джерело: авторські розрахунки з використанням економетричної моделі (табл. 5.4). 

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, то 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 балів. 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.  

Наступний крок передбачав побудову економетричної моделі залежності 

фінансової готовності від показників фінансового стану (табл. 5.7). 
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Таблиця 5.7 

Параметри економетричної моделі залежності показника фінансової 

готовності досліджуваних аграрних підприємств Харківської області до 

впровадження інноваційних проєктів та управління ними від показників 

фінансового стану, 2019 р. (n = 46) 

Ознаки й статистична 

характеристика 
Показники та їхнє значення 

Множинна лінійна 

регресійна модель 
y = 5,7991 + 0,1701x1 + 7,5199x2 + 12,1595x3 + 0,3093x4 + 11,2293x5 

Коефіцієнт множинної 

кореляції (R) 
R ≈ 1,0 (тіснота зв’язку дуже висока) 

Коефіцієнт множинної 

детермінації (R2) 
R2 ≈ 1,0 (статистично значущий, оскільки значущість F < 0,05) 

F-критерій Фішера 
Fфакт = 2537,0; Fтабл = 5,40 – за 95 % рівня ймовірності; 

Fфакт > Fтабл 

t-критерій Стьюдента tфакт = 6318,2; tтабл = 2,02 – за 95 % рівня ймовірності; tфакт > tтабл 

Джерело: авторські розрахунки. 

З’ясовано, що із підвищенням коефіцієнтів поточної ліквідності (х1), 

фінансової автономії (незалежності) (х2), ділової активності (х3) на одиницю, 

норми прибутку на авансований капітал (х4) на 1 в. п. та окупності загальних 

витрат (х5) на одиницю показник фінансової готовності збільшувався на 0,1701; 

7,5199; 12,1595; 0,3093 та 11,2293 бала відповідно. Коефіцієнт множинної 

кореляції вказує на дуже тісний (майже функціональний) зв’язок, що є 

очікуваним, оскільки до моделі включено усі п’ять часткових показників. 

Модель успішно пройшла всі етапи тестування на статистичну значущість, 

адекватність і надійність, тому може використовуватися для практичних цілей. 

Це підтвердили результати аналізу надійності її компонентів (табл. 5.8), 

зокрема, стандартна помилка в усіх випадках була набагато меншою, ніж 

регресори; t-статистика та P-значення вказують на 95 % рівень надійності. 

Розраховані β-коефіцієнти свідчать, що максимальні резерви росту 

показника фінансової готовності слід пов’язувати із підвищенням фінансової 

автономії та окупності загальних витрат, бо зі зростанням їх величини на одне 

стандартне відхилення показник фінансової готовності збільшувався на 0,3563 

та 0,3543 свого стандартного відхилення відповідно, що є більшим за приріст 

від інших факторів. 
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Таблиця 5.8 

Результати оцінювання параметрів економетричної моделі залежності 

показника фінансової готовності досліджуваних аграрних підприємств 

Харківської області до впровадження інноваційних проєктів та управління 

ними від показників фінансового стану, 2019 р.  

Змінні 
Регресори, 

коеф. 

Стандартна 

помилка 

t-

статистика 
P-значення 

β-

коефіцієнт 

FR (у) 5,79910 0,018969 305,721 0,00 - 

Поточна ліквідність, коеф. (x1) 0,17011 0,000198 858,326 0,00 0,279355 

Фінансова автономія 

(незалежність), коеф. (x2) 
7,51994 0,007599 989,602 0,00 0,356284 

Ділова активність, коеф. (x3) 12,15954 0,011678 1041,228 0,00 0,314899 

Норма прибутку на авансовий 

капітал, % (x4) 
0,30929 0,000524 590,484 0,00 0,278792 

Окупність загальних витрат, 

коеф. (x5) 
11,22925 0,013464 834,035 0,00 0,354273 

Примітка. Курсивом виділено статистично значущі показники за рівня надійності 95 %. 

Джерело: авторські розрахунки. 

Апробація моделі дозволила розробити прогноз підвищення фінансової 

готовності підприємств за рахунок поліпшення фінансового стану (табл. 5.9). 

Таблиця 5.9 

Прогноз підвищення показника фінансової готовності досліджуваних 

аграрних підприємств Харківської області до впровадження інноваційних 

проєктів та управління ними за рахунок використання резервів 

поліпшення фінансового стану на період до 2025 р. 

Змін-

ні 

Середнє значення 

змінних за групами 

підприємств у розрізі 

рівнів готовності: 

Різниця середніх 

значень між: 

Регре-

сори, 

коеф. 

Резерв росту (або ефект), 
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x1 1,4 1,5 5,4 19,0 61,5 0,1 3,9 13,6 42,5 0,170 0,017 0,663 2,313 7,230 

x2 -1,3 -0,1 0,7 0,9 0,8 1,2 0,8 0,2 -0,1 7,520 9,024 6,016 1,504 - 

x3 0,4 0,4 0,6 0,9 0,6 0,1 0,2 0,3 -0,3 12,160 1,216 2,432 3,648 - 

x4 -15,5 -4,4 5,7 13,9 24,2 11,1 10,1 8,2 10,3 0,309 3,433 3,124 2,536 3,186 

x5 1,2 1,1 1,3 1,5 2,3 -0,1 0,2 0,2 0,8 11,229 - 2,246 2,246 8,983 

y 9,3 21,6 35,7 47,7 62,8 12,3 14,1 12,0 15,1 - 13,7 14,5 12,2 19,4 

Джерело: авторські розрахунки з використанням економетричної моделі (табл. 5.7). 
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Отже, у разі підвищення в підприємствах із дуже низьким рівнем 

фінансової готовності середньої величини коефіцієнтів поточної ліквідності (х1) 

на 0,1, фінансової автономії (незалежності) (х2) на 1,2, ділової активності (х3) на 

0,1, норми прибутку на авансований капітал (х4) на 11,1 в. п., вони зможуть 

втілити резерв росту показника фінансової готовності відповідно на 0,017; 

9,024; 1,216 та 3,433 бала. Загальний резерв зростання рівня фінансової 

готовності дорівнює 13,7 бала, тобто прогнозне значення цієї готовності 

становить 23,0 бала, що дасть змогу перейти цим підприємствам до вищого 

ієрархічного рівня готовності. Подібний резерв зростання фінансової готовності 

характерний для переходу від низького до середнього рівня (14,5 бала), від 

середнього до високого – 12,2 бала, а також для переходу від високого до дуже 

високого рівня – 19,4 бала, що забезпечить прогнозне значення цієї готовності 

на рівні 36,1, 47,9 та 67,1 бала відповідно. У такий же спосіб із використанням 

запропонованих статистично надійних економетричних моделей розробляють 

прогнози підвищення готовності до впровадження інноваційних проєктів та 

управління ними для конкретних аграрних підприємств, підставляючи у 

функцію замість середніх значень показники цих суб’єктів господарювання. 

Оцінювання фінансових можливостей конкретного агарного підприємства 

для реалізації інноваційних проєктів можна виконати за методикою, що 

запропоновано в роботах Д. А. Алферєва [372, с. 15–17; 700], спираючись на які 

сформовано диференційовані рекомендації щодо підвищення готовності 

підприємств до впровадження цих проєктів залежно від фінансового стану 

(табл. 5.10). Наступний етап нашого дослідження передбачав стохастичне 

моделювання факторів, що впливають на формування готовності 

досліджуваних аграрних підприємств Харківської області до впровадження 

інноваційних проєктів та управління ними. Для цього на основі виконаного 

апріорного аналізу об’єкта дослідження, а також з урахуванням результатів 

проведеного тут і попередніх наших багаторічних досліджень і можливостей 

отримання достовірної статистичної інформації, в середовище моделювання 

включено 17 факторів, опис яких наведено в табл. 5.11. 
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Таблиця 5.10 

Диференційовані рекомендації щодо підвищення готовності аграрних 

підприємств до впровадження інноваційних проєктів залежно від рівня 

фінансових можливостей  

Основні 

джерела 

фінансування 

Характеристика фінансового 

потенціалу аграрного підприємства  
Короткі рекомендації 

Високий 

Власні обігові 

кошти 

Висока забезпеченість власними 

оборотними коштами. Проєктна 

інноваційна діяльність може 

здійснюватися без стороннього 

втручання 

Утримання лідерських позицій 

щодо впровадження інноваційних 

проєктів; оптимізація інновацій із 

залученням власних фінансових 

ресурсів 

Середній 

Власні обігові 

кошти й 

довгострокові 

позикові 

кошти 

Нормальна забезпеченість 

необхідними фінансовими 

ресурсами. Для впровадження 

інноваційних проєктів необхідний 

незначний обсяг позикових коштів 

Утримання лідерських позицій 

щодо впровадження недорогих 

інноваційних проєктів або 

прийняття стратегії «послідовника» 

й поліпшення наявних технологій; 

бенчмаркінг інновацій 

Низький 

Усі основні 

джерела 

формування 

запасів і 

затрат 

Задовільна забезпеченість поточних 

виробничих запасів і затрат. Для 

впровадження інноваційних 

проєктів необхідний значний обсяг 

позикових коштів 

Прийняття стратегії «послідовника» 

– освоєння поліпшувальних і 

модифікованих технологій; 

реінжиніринг бізнес-процесів 

Нульовий (дуже низький) 

Відсутність 

джерел 

формування 

запасів і 

затрат 

Брак або відсутність джерел 

фінансування для впровадження 

інноваційних проєктів 

Оптимізація поточного фінансового 

стану підприємства; формування 

більш міцної та стійкої фінансової 

бази; краудсорсинг 

Джерело: сформовано на основі праць [372; 288, с. 16–17].  

У результаті кореляційного аналізу (табл. 5.12) установлено наявність 

статистично значущого прямого помірного кореляційного зв’язку технологічної 

готовності з факторами інтенсифікації, зокрема виробничими витратами на 1 га 

с.-г. угідь (r = 0,345) та виробничими витратами в рослинництві на 1 га ріллі 

(r = 0,334); показником диверсифікації, а саме часткою нішевих культур у 

структурі посівних площ (r = 0,333) та оберненого зв’язку такої ж тісноти із 

фактором спеціалізації, а саме часткою рослинництва в доході від реалізації 

(r = -0,438). Інтелектуальна готовність характеризувалася подібними зв’язками, 

зокрема із виробничими витратами на 1 га с.-г угідь (r = 0,335), із часткою 
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нішевих культур у структурі посівних площ (r = 0,321) та оберненим помірним 

зв’язком із часткою рослинництва в доході від реалізації (r = -0,481). 

Водночас ресурсна готовність характеризувалася дуже високим прямим 

кореляційним зв’язком із виробничими витратами на 1 га с.-г. угідь (r = 0,782) 

та виробничими витратами в рослинництві на 1 га ріллі (r = 0,819); помітним 

кореляційним зв’язком з витратами на мінеральні добрива на 1 га ріллі 

(r = 0,648) і таким же за тіснотою, але оберненим зв’язком із часткою 

рослинництва в доході від реалізації (r = -0,698).  

Таблиця 5.11 

Опис змінних для кореляційного аналізу й економетричного моделювання 

факторів, що впливають на формування готовності досліджуваних 

аграрних підприємств Харківської області до впровадження інноваційних 

проєктів та управління ними 

Результат / 

фактор 
Опис показників Змінна 

Результативна 

ознака 

Індекс технологічної готовності (ТR), балів y1 

Індекс інтелектуальної готовності (ІR), балів y2 

Індекс ресурсної готовності (RR), балів y3 

Індекс фінансової готовності (FR), балів y4 

Індекс управлінської готовності (MR), балів y5 

Інтегральний показник готовності (RIMIP), балів y6 

Фактори 

Мотивація 

персоналу 

Середньомісячна оплата праці працівника, грн х1 

Питома вага витрат на оплату праці з відрахуваннями на соц. 

заходи в структурі виробничих витрат, % 
х2 

Концентрація  

Площа с.-г. угідь підприємства, га х3 

Площа ріллі підприємства, га х4 

Чисельність працівників, осіб х5 

Дохід від реалізації – усього, тис. грн х6 

Інтенсивність 

використання 

земель  

Рівень розораності, % х7 

Площа інтенсивних культур, га х8 

Питома вага інтенсивних культур у структурі ріллі, % х9 

Інтенсифікація 

Виробничі витрати на 1 га с.-г. угідь – усього, тис. грн х10 

Виробничі витрати в рослинництві на 1 га ріллі, тис. грн х11 

Витрати на мінеральні добрива на 1 га ріллі, тис. грн х12 

Спеціалізація 
Питома вага тваринництва у виробничих витратах, % х13 

Питома вага рослинництва у доході від реалізації, % х14 

Диверсифікація 
Площа нішевих культур, га х15 

Питома вага нішевих культур у структурі посівних площ, % х16 

Аутсорсинг 
Питома вага витрат на оплату послуг і робіт сторонніх 

організацій у структурі виробничих витрат, %  
х17 

Джерело: сформувала авторка. 
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На відміну від описаних вище, фінансова готовність прямо помірно 

корелювала з факторами мотивації персоналу, зокрема із питомою вагою 

витрат на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи в структурі 

виробничих витрат (r = 0,349) та обернено з факторами концентрації, зокрема 

площею с.-г. угідь підприємства (r = -0,460) та площею ріллі підприємства (r = -

0,468) (що, до речі, підтверджує раніше виконані дослідження щодо фінансової 

готовності залежно від розмірів підприємств в Україні) та інтенсивністю 

використання земель, зокрема площею інтенсивних культур (r = -0,445). 

Таблиця 5.12 

Матриця лінійних коефіцієнтів парної кореляції між готовністю 

досліджуваних аграрних підприємств Харківської області до 

впровадження інноваційних проєктів та управління ними та факторами, 

що на неї впливають, 2019 р.  

 y1 y2 y3 y4 y5 y6 х1 х2 х3 х4 х5 х6 х7 

y1 1,000 0,117 0,443 0,450 0,380 0,750 -0,004 0,205 -0,167 -0,175 0,005 0,265 -0,055 

y2 0,117 1,000 0,391 0,067 0,077 0,519 0,162 0,019 -0,174 -0,202 0,085 0,133 -0,160 

y3 0,443 0,391 1,000 0,308 0,181 0,752 0,166 0,344 -0,263 -0,260 0,052 0,239 0,047 

y4 0,450 0,067 0,308 1,000 0,128 0,626 0,185 0,349 -0,460 -0,468 -0,190 -0,104 -0,008 

y5 0,380 0,077 0,181 0,128 1,000 0,526 -0,072 -0,326 0,177 0,201 -0,340 0,251 0,166 

y6 0,750 0,519 0,752 0,626 0,526 1,000 0,145 0,209 -0,294 -0,300 -0,111 0,242 -0,006 

х1 -0,004 0,162 0,166 0,185 -0,072 0,145 1,000 0,060 0,167 0,165 0,013 0,316 -0,016 

х2 0,205 0,019 0,344 0,349 -0,326 0,209 0,060 1,000 -0,421 -0,467 0,321 -0,111 -0,285 

х3 -0,167 -0,174 -0,263 -0,460 0,177 -0,294 0,167 -0,421 1,000 0,989 0,282 0,739 -0,186 

х4 -0,175 -0,202 -0,260 -0,468 0,201 -0,300 0,165 -0,467 0,989 1,000 0,194 0,720 -0,042 

х5 0,005 0,085 0,052 -0,190 -0,340 -0,111 0,013 0,321 0,282 0,194 1,000 0,365 -0,606 

х6 0,265 0,133 0,239 -0,104 0,251 0,242 0,316 -0,111 0,739 0,720 0,365 1,000 -0,199 

х7 -0,055 -0,160 0,047 -0,008 0,166 -0,006 -0,016 -0,285 -0,186 -0,042 -0,606 -0,199 1,000 

х8 -0,249 -0,054 -0,156 -0,445 0,238 -0,224 0,172 -0,458 0,831 0,843 0,157 0,655 0,004 

х9 -0,198 0,277 0,177 -0,111 0,123 0,083 0,052 -0,159 -0,073 -0,065 -0,022 -0,002 0,108 

х10 0,345 0,335 0,782 0,055 -0,124 0,462 -0,007 0,406 -0,305 -0,318 0,259 0,057 -0,072 

х11 0,334 0,185 0,819 0,085 -0,021 0,465 0,019 0,349 -0,289 -0,291 0,135 0,002 -0,014 

х12 0,253 0,111 0,648 -0,046 -0,022 0,316 -0,119 0,230 -0,250 -0,245 0,173 -0,089 0,034 

х13 0,092 0,289 -0,081 -0,006 -0,354 -0,013 -0,136 0,382 -0,077 -0,135 0,500 0,100 -0,378 

х14 -0,438 -0,481 -0,698 -0,179 -0,010 -0,584 -0,033 -0,374 0,046 0,093 -0,395 -0,447 0,325 

х15 0,103 0,087 -0,234 -0,251 -0,177 -0,153 0,263 -0,072 0,516 0,479 0,547 0,441 -0,315 

х16 0,333 0,321 0,093 0,105 -0,293 0,184 0,125 0,340 -0,151 -0,187 0,279 0,085 -0,261 

х17 0,022 0,268 0,205 -0,187 0,177 0,148 0,214 -0,119 0,079 0,098 -0,106 0,229 0,088 
 

Управлінська готовність мала обернений помірний кореляційний зв’язок із 

питомою вагою витрат на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи в 

структурі виробничих витрат (r = -0,326), чисельністю працівників (r = -0,340), 



392 

часткою тваринництва у виробничих витратах (r = -0,354) та слабкий зв’язок із 

питомою вагою нішевих культур у структурі посівних площ (r = -0,293). 

Продовження табл. 5.12 

 х8 х9 х10 х11 х12 х13 х14 х15 х16 х17 

y1 -0,249 -0,198 0,345 0,334 0,253 0,092 -0,438 0,103 0,333 0,022 

y2 -0,054 0,277 0,335 0,185 0,111 0,289 -0,481 0,087 0,321 0,268 

y3 -0,156 0,177 0,782 0,819 0,648 -0,081 -0,698 -0,234 0,093 0,205 

y4 -0,445 -0,111 0,055 0,085 -0,046 -0,006 -0,179 -0,251 0,105 -0,187 

y5 0,238 0,123 -0,124 -0,021 -0,022 -0,354 -0,010 -0,177 -0,293 0,177 

y6 -0,224 0,083 0,462 0,465 0,316 -0,013 -0,584 -0,153 0,184 0,148 

х1 0,172 0,052 -0,007 0,019 -0,119 -0,136 -0,033 0,263 0,125 0,214 

х2 -0,458 -0,159 0,406 0,349 0,230 0,382 -0,374 -0,072 0,340 -0,119 

х3 0,831 -0,073 -0,305 -0,289 -0,250 -0,077 0,046 0,516 -0,151 0,079 

х4 0,843 -0,065 -0,318 -0,291 -0,245 -0,135 0,093 0,479 -0,187 0,098 

х5 0,157 -0,022 0,259 0,135 0,173 0,500 -0,395 0,547 0,279 -0,106 

х6 0,655 -0,002 0,057 0,002 -0,089 0,100 -0,447 0,441 0,085 0,229 

х7 0,004 0,108 -0,072 -0,014 0,034 -0,378 0,325 -0,315 -0,261 0,088 

х8 1,000 0,455 -0,267 -0,259 -0,234 -0,137 0,002 0,222 -0,354 0,007 

х9 0,455 1,000 0,049 0,062 0,043 -0,126 -0,132 -0,315 -0,352 -0,062 

х10 -0,267 0,049 1,000 0,914 0,833 0,262 -0,667 -0,086 0,302 0,004 

х11 -0,259 0,062 0,914 1,000 0,924 -0,105 -0,566 -0,171 0,133 0,025 

х12 -0,234 0,043 0,833 0,924 1,000 -0,119 -0,470 -0,151 0,075 -0,097 

х13 -0,137 -0,126 0,262 -0,105 -0,119 1,000 -0,325 0,319 0,574 -0,149 

х14 0,002 -0,132 -0,667 -0,566 -0,470 -0,325 1,000 -0,015 -0,263 -0,146 

х15 0,222 -0,315 -0,086 -0,171 -0,151 0,319 -0,015 1,000 0,599 0,080 

х16 -0,354 -0,352 0,302 0,133 0,075 0,574 -0,263 0,599 1,000 0,028 

х17 0,007 -0,062 0,004 0,025 -0,097 -0,149 -0,146 0,080 0,028 1,000 

Примітка. Курсивом виділено значущі показники за рівня надійності 95 %. 

Джерело: авторські розрахунки. 

У системі виявлених кореляційних зав’язків зафіксовано прямий помірний 

зв’язок інтегрального показника готовності із факторами інтенсифікації: з 

виробничими витратами на 1 га с.-г. угідь (r = 0,462), у т. ч. у рослинництві на 

1 га ріллі (r = 0,465), зокрема витратами на мінеральні добрива на 1 га ріллі 

(r = 0,316) й обернений помітний зв’язок із питомою вагою рослинництва в 

доході від реалізації (r = -0,584) і слабкий зв’язок із рівнем концентрації: 

площею с.-г. угідь (r = -0,294) і площею ріллі підприємства (r = -0,300). 

Результати групування (табл. 5.13) підтвердили зроблені вище висновки, 

зокрема, підвищення інтегрального показника готовності пов’язане зі 

зростанням середньомісячної оплати праці персоналу й питомої ваги витрат на 

оплату праці з відрахуваннями на соц. заходи в структурі виробничих витрат, 
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показниками інтенсифікації та скороченням частки рослинництва в доході від 

реалізації. Інші показники не мали чіткої тенденції в розрізі сформованих груп. 

Таблиця 5.13 

Групування досліджуваних аграрних підприємств Харківської області  

за інтегральним показником готовності до впровадження інноваційних 

проєктів та управління ними, 2019 р.  

Показники 

Групи за рівнями готовності 

Дуже 

низь-

кий 

Низь-

кий 

Серед-

ній 

Висо-

кий 

Дуже 

висо-

кий 

Інтегральний показник готовності (RIMIP), балів 12,1 19,6 26,5 35,8 43,1 

Індекс технологічної готовності (ТR), балів 17,4 27,2 31,6 49,4 54,2 

Індекс інтелектуальної готовності (ІR), балів 8,7 12,8 26,1 16,4 34,1 

Індекс ресурсної готовності (RR), балів 5,3 8,5 12,4 42,5 36,7 

Індекс фінансової готовності (FR), балів 18,3 35,6 41,7 42,8 54,0 

Індекс управлінської готовності (MR), балів 10,7 12,8 20,8 27,7 36,7 

Середньомісячна оплата праці працівника, грн 7683 7332 6961 5743 11831 

Питома вага витрат на оплату праці з 

відрахуваннями на соц. заходи в структурі 

виробничих витрат, % 

5,9 10,3 6,6 13,1 10,1 

Площа с.-г. угідь підприємства, га 8408 4412 5369 1483 4716 

Площа ріллі підприємства, га 8396 4248 5356 1480 4716 

Чисельність працівників, осіб 96 120 71 129 18 

Дохід від реалізації – усього, тис. грн 120166 88540 126366 70613 238521 

Рівень розораності, % 99,7 98,0 99,4 99,3 100,0 

Площа інтенсивних культур, га 3025 1889 2503 637 1425 

Питома вага інтенсивних культур у структурі 

ріллі, % 
39,0 43,4 46,6 43,6 34,9 

Виробничі витрати на 1 га с.-г. угідь – усього, грн 13200 19099 21052 33036 26388 

Виробничі витрати в рослинництві на 1 га ріллі, 

грн 
13134 14017 13612 34024 26388 

Витрати на мінеральні добрива на 1 га ріллі, грн 2691 2494 2544 11763 1314 

Питома вага тваринництва у виробничих 

витратах, % 
0,8 21,3 18,7 1,7 0,0 

Питома вага рослинництва у доході від реалізації, 

% 
92,2 85,1 62,3 35,2 54,7 

Площа нішевих культур, га 1143 946 505 53 1425 

Питома вага нішевих культур у структурі 

посівних площ, % 
13,3 22,3 15,9 12,4 34,2 

Питома вага витрат на оплату послуг і робіт 

сторонніх організацій у структурі виробничих 

витрат, %  

6,7 3,9 4,5 4,1 16,8 

Джерело: авторські розрахунки. 

Зважаючи на результати кореляційного аналізу, відібрано два фактори для 

побудови тривимірних моделей залежності інтегрального показника (рис. 5.4). 
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Рис. 5.4. 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: побудувала авторка. 
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Щільнісний просторовий розподіл величини інтегрального показника 

готовності до впровадження інноваційних проєктів та управління ними 

підтвердив виявлену залежність від зазначених факторів (дод. Е, рис. Е.1). 

Отже, параметри двофакторної лінійної економетричної 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 питомої ваги рослинництва в доході від реалізації показник цієї 

готовності скорочувався на 0,0999 бала. Квадратична модель чіткіше описує 

виявлені залежності, що підтверджується вищим коефіцієнтом множинної 

кореляції та детермінації (табл. 5.14). 

Таблиця 5.14 

Параметри економетричної моделі залежності інтегрального показника 

готовності до впровадження інноваційних проєктів та управління ними в 

досліджуваних аграрних підприємствах Харківської області від 

виробничих витрат у рослинництві на 1 га ріллі та питомої ваги 

рослинництва в доході від реалізації, 2019 р. (n = 46) 

Ознаки й 

статистична 

характеристика 

Показники та їхнє значення 

Лінійна модель Квадратична модель 

Коеф. множинної 

кореляції (R) 

R = 0,698 (тіснота зв’язку 

середня/помітна) 
R = 0,797 (тіснота зв’язку висока) 

Коеф. множинної 

детермінації (R2) 

R2 =0,464 (статистично значущий, 

оскільки значущість F < 0,05) 

R2 = 0,635 (статистично значущий, 

оскільки значущість F < 0,05) 

F-критерій Фішера 
Fфакт = 20,5; Fтабл = 2,43 – за 95 % 

рівня ймовірності; Fфакт > Fтабл 

Fфакт = 13,9; Fтабл = 5,40 – за 95 % 

рівня ймовірності; Fфакт > Fтабл 

t-критерій 

Стьюдента 

tфакт = 8,94; tтабл = 2,02 – за 95 % 

рівня ймовірності; tфакт > tтабл 

tфакт = 14,3; tтабл = 2,02 – за 95 % 

рівня ймовірності; tфакт > tтабл 

Джерело: авторські розрахунки. 

Отже, лінійна та нелінійна (квадратична) стохастичні моделі статистично 

надійні, адекватні та достовірні, про що переконливо свідчать результати 

порівняння фактичних значень критеріїв Фішера та Стьюдента із їх табличними 

величинами. Зазначене підтверджують і результати оцінювання окремих 

параметрів цих моделей (табл. 5.15), які свідчать про статистичну надійність 

регресорів за 95 %. Таким чином, розроблені моделі можуть бути використані 

для практичних цілей, зокрема, прогнозування та управління факторами, що 
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впливають на формування готовності аграрних підприємств до впровадження 

інноваційних проєктів та управління ними. 

Таблиця 5.15 

Результати оцінювання параметрів економетричних моделей залежності 

інтегрального показника готовності до впровадження інноваційних 

проєктів та управління ними досліджуваних аграрних підприємств 

Харківської області від виробничих витрат у рослинництві на 1 га ріллі та 

питомої ваги рослинництва в доході від реалізації, 2019 р.  

Змінні 

Регре-

сори, 

коеф. 

Стан-

дартна 

помилка 

t-ста-

тистика 

P-зна-

чення 

β-коефі-

цієнт 

Регре-

сори, 

коеф. 

Стан-

дартна 

помилка 

t-ста-

тистика 

P-зна-

чення 

β-коефі-

цієнт 

Лінійна модель Квадратична модель 

у 21,337 4,245 5,027 0,000 - 85,467 17,295 4,942 0,000 - 

x14 -0,100 0,033 -3,067 0,004 -0,380 -0,824 0,195 -4,228 0,000 -3,128 

x11 0,539 0,154 3,508 0,001 0,434 0,036 0,010 3,636 0,001 2,029 

x14 x11 - - - - - -4,959 1,607 -3,085 0,004 -3,994 

x14
2 - - - - - 0,002 0,001 1,622 0,113 0,809 

x11
2 - - - - - 0,091 0,028 3,274 0,002 3,580 

Примітка. Курсивом виділено статистично значущі показники за рівня надійності 95 %. 

Джерело: авторські розрахунки. 

Отже, застосування результатів дослідження щодо активізації діяльності 

аграрних підприємств із низьким рівнем готовності до впровадження 

інноваційних проєктів та управління ними сприятиме підвищенню цієї 

готовності та реалізації розробленої й представленої раніше Концепції. 

Логічним продовженням дослідження було обґрунтування концептуальних 

засад формування фінансового забезпечення для реалізації інноваційних 

проєктів, результати якого представлено в наступному параграфі. 
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5.2. Формування фінансового забезпечення для реалізації інноваційних 

проєктів аграрних підприємств 

 

Проблеми фінансового забезпечення операційної, інвестиційної й 

інноваційної діяльності аграрних підприємств постійно перебувають у центрі 

уваги вчених [701; 702; 703; 704; 705]. Зокрема, в нещодавніх публікаціях 

обґрунтовано методичні підходи до визначення оптимального (за критерієм 

максимуму прибутку) рівня кредитного забезпечення операційних витрат 

рослинництва [706; 707]; розроблено й апробовано підхід до визначення 

оптимального обсягу кредитного забезпечення впровадження інновацій, який 

ураховує агробіологічні, економічні й фінансові аспекти аграрної галузі, та, на 

відміну від традиційного, ураховує нелінійність витратних і результативних 

показників функціонування аграрної галузі, спричинену ефектом спадної 

віддачі [708]; установлено, що очікування щодо змін у законодавстві стосовно 

обігу земель сільгосппризначення мали негативний вплив на динаміку 

інвестування в аграрному секторі України; при цьому тривалість лагу впливу 

земельної реформи на збільшення інвестицій у вказаному секторі буде залежати 

від якості інститутів землекористування та ринку землі [709]. 

Фінансове забезпечення інноваційного розвитку розуміють як «сукупність 

економічних відносин, що виникають з приводу пошуку, залучення й 

ефективного використання фінансових ресурсів, й організаційно-управлінських 

принципів, методів і форм впливу цих ресурсів на інноваційний розвиток» [710, 

с. 11]. Фінансове забезпечення інноваційних проєктів вслід за І. В. Власовою 

трактуємо як «сукупність можливостей суб’єктів господарювання щодо 

формування фінансових ресурсів у необхідних обсягах у визначений час та 

ефективне їх використання для реалізації інноваційних проєктів» [711]. 

Питання управління фінансовим забезпеченням інноваційної діяльності 

ґрунтовно досліджували М. П. Войнаренко, В. В. Джеджула, І. Ю. Єпіфанова 

[712; 713; 714; 715], Г. М. Тарасюк, Н. В. Валінкевич [716]. В одній із праць 

вони запропонували класифікацію основних факторів впливу на фінансове 
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забезпечення інноваційної діяльності, яка може бути застосована й до 

фінансування інноваційних проєктів аграрних підприємств: «(1) джерела 

фінансових ресурсів (власні кошти; кошти інвестора; кредитні кошти; державні 

кошти; кошти міжнародних і недержавних організацій); (2) зовнішні чинники 

(рівень прибутковості галузі; термін надання ресурсів; відсоток, за яким 

надають кошти; пільговий період кредитування; санкції за несвоєчасність 

повернення коштів; можливість збільшення суми початкового кредиту; 

необхідність застави; рівень інноваційної діяльності в галузі); (3) внутрішні 

чинники (життєвий цикл підприємства; стратегія формування активів; 

фінансовий стан підприємства; рівень фінансової стійкості підприємства; 

наявність реінвестованого прибутку; рівень ділової активності та репутації 

підприємства; рівень ліквідності й платоспроможності підприємства; сезонність 

продукції; рівень інноваційної діяльності)» [712]. 

Теоретичні й методологічні засади проєктного фінансування, джерела, 

вартість і структуру інвестиційних ресурсів у проєктному фінансуванні; 

особливості організації різних форм і видів проєктного фінансування 

висвітлено в роботі колективу авторів на чолі з Т. В. Майоровою [717]. Серед 

українських монографій, у яких розкрито різні аспекти фінансування 

інноваційних проєктів в аграрному секторі, слід відмітити роботи 

Л. М. Худолій, О. В. Файчук, О. М. Файчук [718] та В. В. Лаврука [719]. Ці 

вчені удосконалили методичний інструментарій щодо визначення об’єктивного 

розміру ставки за кредит, зважаючи на рівень інноваційності й ризикованості 

проєктів; розробили дескриптивні моделі участі банку в процесі кредитування 

інноваційних проєктів за різних умов наявності в позичальника капіталу та 

об’єкта майнової застави; обґрунтували пропозиції щодо вибору пріоритетності 

й варіантів кредитування банком інноваційних проєктів на підставі обчислених 

показників його ефективності [718]; розробили структуру механізму 

інвестування інноваційних проєктів в аграрному виробництві, що «складається 

з окремих блоків: сутнісного (мета, об’єкт, суб’єкт та предмет), 

концептуального (принципи, завдання, етапи), функціонального (методи, 
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способи, інструменти, заходи, форми) та продуктивного (програми, проєкти, 

закони, стратегії), які тісно взаємопов’язані та взаємозалежні» [260, с. 4].  

Під час банківського кредитування інноваційних проєктів ставку відсотка 

для проєктів із високим ризиком збільшують на 2–3 %, для проєктів із низьким 

ризиком зменшують на 1–2 %, за середньої невизначеності – дорівнює 

середньозваженій ціні кредитного ресурсу. Є також пропозиції збільшувати 

відсоткову ставку, коли рівень ризику середній або високий, при цьому за дуже 

високого рівня рекомендують підвищувати її вдвічі [720].  

Учені розробили й апробували методику оцінювання фінансової 

ефективності банківського кредитування інноваційних проєктів в аграрному 

секторі, зробивши висновок, що головним показником указаної ефективності є 

«норма відсотка, яку слід порівнювати із внутрішньою нормою доходності 

проєкту для прийняття рішення щодо доцільності надання позики. Їх різниця є 

диференціалом фінансового левериджу з позиції банку, за допомогою якого 

можна не лише вирахувати вплив проєктного інвестування на умовну 

доходність кредиту, але й відібрати той інноваційний проєкт, у якому ризик 

покривається за рахунок вищої ефективності» [721; 722; 723]. 

Одну із найґрунтовніших класифікацій джерел і форм фінансування 

інноваційних проєктів за етапами інноваційного процесу та видами 

інноваційних проєктів запропонувала І. В. Власова [724; 725], яку можна 

прийняти за основу й для нашого дослідження. 

В українській економічній науці проєктне фінансування трактують як: 

«фінансування довгострокових інвестиційно-інноваційних проєктів, коли в ролі 

застави виступають активи відповідного проєкту, а джерелом повернення 

коштів є грошові потоки, які генеруються самим проєктом, що дозволяє 

вирішити завдання формування, розподілу й використання фондів грошових 

коштів з метою створення унікального продукту за обмежений час при 

мінімально можливих витратах» [726, с. 8]; фінансування, яке передбачає 

повернення боргу виключно за рахунок коштів, що генерує безпосередньо сам 

проєкт, без регресу кредитора на позичальника, тобто застосування цього 
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ефективного інструменту дозволяє здійснювати довгострокове кредитування 

під заставу майбутнього грошового потоку та мінімізувати ризики інвесторів 

шляхом використання різних джерел інвестиційних ресурсів [727]. 

Ми підтримуємо пропозиції Г. Є. Мазнєва щодо доцільності застосування 

проєктного фінансування для великих інноваційних проєктів агрохолдингів, 

передусім пов’язаних із упровадженням інноваційних агротехнологій, що 

характеризуються високою вартістю сучасних машин й устаткування. Учений 

рекомендує використовувати синдикатні кредити, для видачі яких зарубіжні 

банки об’єднуються в консорціуми або синдикати з розподілом фінансових 

ризиків між учасниками проєкту [727]. Запропонована в роботі О. В. Марченко 

матриця класифікації основних завдань проєктного фінансування (табл. 5.16) є 

актуальною й для інноваційних проєктів аграрних підприємств.  

Таблиця 5.16 

Матриця основних завдань проєктного фінансування 

Ознаки проєкту 

 

Ознаки фінансів 

Створення 

оригінального 

результату 

Обмежений 

проміжок часу 

Мінімально 

можливі витрати 

Грошові відносини, 

пов’язані з 

формуванням фондів 

грошових коштів 

Формування грошових 

фондів із метою 

створення оригінального 

результату 

Формування 

грошових фондів за 

обмежений 

проміжок часу 

Мінімізація 

трансакційних 

витрат 

Грошові відносини, 

пов’язані з 

розподілом фондів 

грошових коштів 

Розподіл грошових 

коштів із метою 

створення оригінального 

результату 

Розподіл грошових 

фондів точно вчасно 

Розподіл грошових 

фондів для 

покриття можливих 

витрат 

Грошові відносини, 

пов’язані з 

використанням 

фондів грошових 

коштів 

Використання грошових 

коштів із метою 

створення оригінального 

результату 

Використання 

грошових фондів 

протягом 

визначеного 

проміжку часу 

Мінімально 

можливе 

використання 

грошових коштів 

Джерело: [726, с. 7]. 

Окремі напрями вирішення проблеми фінансового забезпечення 

інноваційних проєктів в аграрних підприємствах відображено в працях учених. 

Зокрема, Ю. Кузнецова на підставі експертного опитування з’ясувала, що 

основними джерелами фінансування інноваційних проєктів є переважно власні 

кошти аграрних підприємств (44 %) і кредитні кошти (28 %), 12 % опитаних 

вказали такі джерела фінансування інноваційних проєктів, як поєднання 
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власних фінансових ресурсів із бюджетними та кошти інвесторів [728]; 

Т. Нагачевська, В. Захарченко обґрунтували пропозиції щодо розширення 

механізмів фінансування інвестиційних проєктів в аграрному секторі за участю 

міжнародних інвесторів, у тому числі бізнес-ангелів, визначили економічну 

доцільність залучення венчурного капіталу та бізнес-ангелів для фінансування 

інноваційної діяльності аграрних підприємств, схарактеризували ключові 

вимоги й етапність одержання фінансування від міжнародної асоціації бізнес-

ангелів [729]. У роботі С. С. Кисіль обґрунтовано «необхідність підтримки 

інноваційних проєктів шляхом запровадження механізму відшкодування частки 

кредитів, направлених на інноваційну діяльність підприємств щодо розвитку та 

модернізації аграрного виробництва, а також додаткових інструментів 

державної підтримки – рефінансування кредитних вкладень банків у сільське 

господарство на пільгових умовах» [730, с. 15]. Також вона запропонувала 

«підхід до оптимізації банківського кредитування інноваційного розвитку 

підприємств, реалізація якого дасть змогу проводити ранжування інноваційних 

проєктів за якісними характеристиками та спростити роботу банку з вибору 

проєкту для інвестування, а також сприятиме економії поточних витрат банку й 

часу на ухвалення ним рішення про інвестування» [730, с. 4]. 

Одним із інноваційних інструментів активізації інноваційної діяльності 

може стати створення Венчурного фонду інноваційно-інвестиційних проєктів в 

аграрному секторі. Кошти цього Фонду спрямовуватимуть на фінансування 

проєктів, що мають інноваційну спрямованість. Обов’язковою умовою має бути 

злиття виробництва й науки, тобто проєкти мають бути реалізовані науково-

виробничими підприємствами, створеними шляхом організації на базі або 

злиття ЗВО, НДІ і виробничих підприємств. Віднесення проєктів до категорії 

інноваційних може бути здійснено на основі оцінок групи експертів, що 

сприятиме об’єктивності розподілу коштів фонду [504, с. 155].  

Венчурне фінансування передбачає інвестування коштів великих компаній, 

банків, страхових, пенсійних та ін. фондів в акції малих інноваційних фірм, що 

мають істотний потенціал зростання й реалізують інноваційні бізнес-проєкти з 
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високим рівнем ризику (табл. 5.17). Найбільш привабливими для фінансування 

венчурним капіталом в економічно розвинутих країнах світу є підприємства, 

які працюють у галузях шостого технологічного укладу – високотехнологічні 

галузі (біотехнології, нанотехнології тощо) [731]. 

Таблиця 5.17 

Порівняння умов фінансування інноваційного бізнес-проєкту венчурними 

фірмами та банками 

Аспект Венчурні фірми Банки 

Участь в управлінні  
Стають співвласниками, 

одержують частку акцій 

Кредитори, не беруть участі 

в управлінні 

Період інвестування Довгостроковий 
Короткостроковий, 

довгостроковий 

Повернення коштів Не потрібно Потрібно з відсотками 

Гарантії повернення коштів Не потрібно Потрібно 

Ризик  Великий Невеликий 

Джерело: [731]. 

Для агарних підприємств, що реалізують інноваційні енергетичні проєкти, 

можливим є використання трьох інструментів державної фінансової підтримки 

відновлюваних джерел енергії: «зелені тарифи», податкові пільги й пільговий 

режим приєднання до електричної мережі. Крім цього, є пропозиції щодо 

залучення грантового й здешевлення кредитного фінансування, використання 

інструментів для зниження інвестиційного ризику (тендерні системи, торгові 

сертифікати на відновлювані джерела енергії, стандарти портфеля 

відновлюваних джерел енергії) [732]; фінансування через енергетичні 

кооперативи; зелені бонди (Greenbonds); міжнародні фінансові інституції, 

експертно-кредитні агентства й інші джерела «зелених» фінансів [733]. 

Ми погоджуємося з думкою А. І. Даниленка, що «потенційно обсяг 

наявних джерел фінансових ресурсів окремих підприємств мають реальні 

резерви для зростання за рахунок подолання практики тінізації прибутку та 

збільшення бази нарахування амортизаційних відрахувань, а також створення 

стимулів до використання прибутку, що залишається в їх розпорядженні, як 

джерел для здійснення інвестицій в інноваційні проєкти» [734]. Перспективним 

вважаємо реалізацію системи державного управління економічним розвитком 
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на основі проєктного, а не галузевого, фінансування, із чітким дотриманням 

пріоритетності вибраних інноваційних проєктів відповідно до законодавчо 

визначених національних пріоритетів, одним із яких має бути агробізнес 4.0. 

Побудова ефективного механізму фінансового забезпечення інноваційних 

проєктів має передбачати задіяння в процесі державної підтримки державного 

банку розвитку, який може бути посередником між державою та 

підприємствами. Активи такого банку можуть формуватися за рахунок різних 

джерел фінансування (частини коштів бюджету, емісійних коштів НБУ, 

виручки від приватизації об’єктів державної власності, позик, залучених на 

внутрішньому й зовнішньому ринках, коштів приватних інвесторів). 

Потенційними джерелами фінансування інноваційних проєктів можуть 

бути власні кошти аграрних підприємств (прибуток й амортизація), позичкові 

(банківські кредити, фінансовий лізинг), залучені (гранти, спонсорські внески, 

цінні папери), бюджетні кошти (дотації, фінансова підтримка, часткова 

компенсація вартості технологічного обладнання й ставок за кредитами), прямі 

іноземні інвестиції, вливання капіталу з інших сфер й інші джерела.  

У сучасних умовах особливої актуальності набуває питання забезпечення 

доступу аграрних підприємств до інвестиційних ресурсів ЄС, оскільки 

євроінтеграція може стати одним із драйверів залучення інвестицій для 

фінансування інноваційних проєктів. У результаті дослідження можна виділити, 

принаймні, два пріоритетні напрями використання євроінтеграційного 

потенціалу в збільшенні обсягу залучення інвестицій. Перший із них полягає у 

створенні умов для залучення прямих іноземних інвестицій у реалізацію 

інноваційних проєктів в аграрному секторі економіки. Завершення військового 

конфлікту у східному регіоні України є однією з істотних передумов для 

підвищення зацікавленості інвесторів і створення умов для залучення реального 

іноземного капіталу для фінансування інноваційних аграрних проєктів.  

Одним із нещодавніх позитивних прикладів є те, що в Україні офіційно 

стартував міжнародний проєкт залучення додаткового фінансування в аграрний 

сектор, який буде реалізовано у 2021–2024 рр. за підтримки Міжнародної 
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фінансової корпорації в партнерстві з Швейцарською Конфедерацією [735]. 

Другим напрямом інвестиційного забезпечення інноваційних проєктів у 

контексті євроінтеграції може стати доступ вітчизняних аграрних підприємств 

до інвестиційних і/або інноваційних фондів, програм, партнерств ЄС, зокрема 

таких як: «Європейський Фонд регіонального розвитку (ERDF)», 

«Європейський сільськогосподарський фонд сільського розвитку (EAFRD)», 

«Європейський фонд морського та рибальського господарства (EMFF)» та ін. 

Одним із пріоритетних напрямів інвестиційної діяльності до 2020 рр. визначено 

інноваційний, для чого створено «Європейське інноваційне партнерство (EIP)», 

діяльність якого спрямована на підвищення агропродуктивності та стійкості 

через розвиток співпраці між аграрними товаровиробниками, біоекономікою та 

наукою на різних рівнях і підвищення ефективності використання інновацій. 

Отже, в умовах євроінтеграції розширюються можливості залучення інвестицій 

для реалізації інноваційних проєктів аграрних підприємств. Проте для 

використання євроінтеграційного інвестиційного потенціалу необхідно 

поліпшувати інвестиційну привабливість аграрного сектора й держави загалом. 

Формування інвестиційного забезпечення інноваційних проєктів аграрних 

підприємств потребує їх залучення з різних джерел, насамперед власних, до 

числа яких, крім прибутку, належить амортизація. У 2019 р. загальна сума 

амортизації в аграрних підприємствах України становила 32292,9 млн грн [736], 

або 7,0 % від величини витрат на виробництво сільськогосподарської продукції 

чи 9,9 % від фактичної вартості основних засобів. Варто зазначити, що у 2013 р. 

ці показники були значно меншими: питома вага амортизації в структурі витрат 

аграрних підприємствах 5,5 % чи 5,1 % від фактичної вартості основних 

засобів. Така ситуація спричинена низьким рівнем оснащеності аграрних 

підприємств окремими видами техніки, яка ледве сягає половини технологічної 

потреби, а більше 85 % техніки в них замортизовано. Водночас, згідно з 

дослідженнями М. М. Могилової, Я. К. Білоуська, Г. М. Підлісецького, для 

запровадження інноваційно-інвестиційної моделі розвитку сільського 

господарства для нормального відтворення потрібно щороку закуповувати як 
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мінімум 14–20 % технічних засобів [737].  

Невеликі амортизаційні відрахування спричинені також багаторазовою 

недооцінкою реальної вартості основних засобів. Нині в умовах інфляційного 

процесу власники основних засобів мають індексувати їхню балансову вартість 

до її «справедливої», тобто ринкової величини. Проте через відсутність 

обов’язковості та єдиних методичних підходів до такої індексації виникають 

нереально значні відмінності в галузевій динаміці звітної вартості основних 

засобів, при цьому саме в сільському господарстві їх вартість найбільш 

недоіндексована. Це призводить до неправдиво завищеної ефективності, 

зокрема в результаті цього сільське господарство останнім часом стало лідером 

за галузевими показниками рівня рентабельності, проте водночас відсутнє 

джерело реального фінансування [738]. 

Учені ННЦ «ІАЕ» визначили щорічну потребу в інвестиціях до 2025 р. (у 

цінах 2017 р. на основі вартості основних засобів у сільському господарстві за 

справедливою реальною вартістю їх оцінки) за трьома варіантами: (1) для 

оновлення основних засобів на 10 % від загальної вартості цих засобів (рівень 

відтворення) необхідно 73–75 млрд грн; (2) для оновлення основних засобів на 

15 % від їх вартості (технічна модернізація) потрібно 110 млрд грн; (3) за 

обсягу капітальних інвестицій у сільське господарство на рівні країн ЄС 

150 дол. США/га (інноваційна модернізація) – необхідно 150 млрд грн [739]. 

Проблема амортизації й амортизаційної політики вже тривалий час є 

актуальною, тому її досліджують як міждисциплінарну з позицій бухгалтерського 

й податкового обліку, фінансового й інвестиційного менеджменту, економічного 

аналізу. Проте значний інтерес вона викликає й з позицій управління, зокрема 

проєктного. Йдеться, передусім, про її застосування як потенційного джерела 

фінансування інноваційних проєктів аграрних підприємств, що у відомій нам 

вітчизняній літературі не знайшло належного обґрунтування. Про актуальність 

і значущість порушеного питання не тільки в Україні, а й за кордоном, свідчить 

хоча б той факт, що в Польщі нещодавно опубліковано монографію, 

присвячену дослідженню амортизації в економіці агробізнесу [740].  
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Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить, що О. А. Корогода 

досліджує амортизаційну політику підприємств як ключовий чинник 

інноваційного розвитку [741]; О. А. Нужна вивчає роль амортизаційних 

відрахувань у процесах капіталізації аграрних підприємств [742]; В. Д. Цап 

висвітлює проблему формування виробничих витрат з урахуванням вартості 

основних фондів й амортизаційної політики в аграрному секторі економіки 

[743]. Обґрунтуванню необхідності переоцінки основних засобів і нормативної 

їх потреби в аграрному секторі значну увагу приділяють О. В. Захарчук, 

М. І. Герун, М. М. Могилова та ін. [744; 745]. Обліково-фінансові питання 

формування джерел капітальних інвестицій в аграрних підприємствах 

досліджують М. Ф. Огійчук, К. В. Євлампієв, К. О. Утенкова [746; 747]. Певний 

внесок у вирішення проблеми фінансового забезпечення інноваційного 

розвитку основних галузей аграрних підприємств здійснено авторкою на 

попередніх етапах дослідження [222; 748; 749]. Логічним продовженням цих 

досліджень є обґрунтування фінансового потенціалу для реалізації 

інноваційних проєктів аграрних підприємств, одним із складників якого є 

власні джерела фінансових ресурсів, зокрема прибуток та амортизація. 

Отже, наступний етап передбачав економетричне моделювання факторів, 

що впливають на формування фінансового забезпечення (власними ресурсами) 

для реалізації інноваційних проєктів на прикладі аграрних підприємств 

Харківської області. Для цього нами відібрано ті самі 17 факторів, що й раніше, 

та 11 результативних ознак, опис яких наведено в табл. 5.18. Під час цього 

етапу дослідження фінансового забезпечення реалізації інноваційних проєктів 

використано розширений масив даних із статистичної звітності, яку складали 

506 аграрних підприємств Харківської області у 2019 р. 

У результаті виконаного кореляційного аналізу (табл. 5.19) ідентифіковано 

систему кореляційних взаємозв’язків між основними відібраними факторами та 

результативними ознаками. Зокрема з позицій можливості самофінансування 

інноваційних проєктів одним із найцікавіших є зв’язок інвестиційного 

прибутку, грошового потоку та доходу із такими факторами, як концентрація, 
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зокрема площа с.-г. угідь підприємства та інтенсифікація в оцінці за 

виробничими витратами на 1 га с.-г. угідь, який у переважній більшості 

випадків 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. 

Таблиця 5.18 

Опис змінних для кореляційного аналізу й економетричного моделювання 

факторів, що впливають на формування фінансового забезпечення 

(власними ресурсами) для реалізації інноваційних проєктів аграрних 

підприємств Харківської області, 2019 р. 

Результат / 

фактор 
Опис показників Змінна 

Результативна 

ознака 

Прибуток, млн грн y1 

Прибуток на 1 га, тис. грн y2 

Амортизація, млн грн y3 

Амортизація на 1 га, тис. грн y4 

Інвестиційний прибуток, млн грн y5 

Інвестиційний прибуток на 1 га, тис. грн y6 

Маржинальний дохід, млн грн y7 

Маржинальний дохід на 1 га, тис. грн y8 

Грошовий потік, млн грн y9 

Грошовий потік на 1 га, тис. грн y10 

Дохід на 1 га, тис. грн y11 

Фактори 

Мотивація 

персоналу 

Середньомісячна оплата праці працівника, грн х1 

Питома вага витрат на оплату праці з відрахуваннями на 

соц. заходи в структурі виробничих витрат, % 
х2 

Концентрація  

Площа с.-г. угідь підприємства, га х3 

Площа ріллі підприємства, га х4 

Чисельність працівників, осіб х5 

Дохід від реалізації – усього, тис. грн х6 

Інтенсивність 

використання 

земель  

Рівень розораності, % х7 

Площа інтенсивних культур, га х8 

Питома вага інтенсивних культур у структурі ріллі, % х9 

Інтенсифікація 

Виробничі витрати на 1 га с.-г. угідь – усього, тис. грн х10 

Виробничі витрати в рослинництві на 1 га ріллі, тис. грн х11 

Витрати на мінеральні добрива на 1 га ріллі, тис. грн х12 

Спеціалізація 
Питома вага тваринництва у виробничих витратах, % х13 

Питома вага рослинництва в доході від реалізації, % х14 

Диверсифікація 
Площа нішевих культур, га х15 

Питома вага нішевих культур у структурі посівних площ, % х16 

Аутсорсинг 
Питома вага витрат на оплату послуг і робіт сторонніх 

організацій у структурі виробничих витрат, %  
х17 

Джерело: сформувала авторка. 
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Таблиця 5.19 

Матриця лінійних коефіцієнтів парної кореляції між показниками 

фінансового забезпеченнями (власними ресурсами) для реалізації 

інноваційних проєктів аграрних підприємств Харківської області та 

факторами, що на них впливають, 2019 р. (n = 506) 

 х1* х2 х3 х4 х5* х6 х7 х8 х9 х10 х11 х12 х13 х14 

х1* 1,000 0,125 0,327 0,331 0,223 0,363 0,045 0,261 -0,173 -0,070 0,046 -0,099 -0,121 0,096 

х2 0,125 1,000 0,049 0,038 0,353 0,011 -0,161 -0,020 -0,229 -0,124 -0,256 -0,304 0,328 -0,299 

х3 0,327 0,049 1,000 0,996 0,587 0,881 -0,029 0,937 -0,065 0,112 0,063 -0,061 0,214 -0,213 

х4 0,331 0,038 0,996 1,000 0,550 0,879 0,026 0,944 -0,063 0,115 0,066 -0,059 0,197 -0,197 

х5* 0,223 0,353 0,587 0,550 1,000 0,653 -0,317 0,405 -0,205 0,332 0,056 -0,113 0,465 -0,470 

х6 0,363 0,011 0,881 0,879 0,653 1,000 0,007 0,835 -0,048 0,378 0,305 0,051 0,276 -0,285 

х7 0,045 -0,161 -0,029 0,026 -0,317 0,007 1,000 0,037 0,034 0,122 0,054 0,011 -0,170 0,127 

х8 0,261 -0,020 0,937 0,944 0,405 0,835 0,037 1,000 0,150 0,094 0,094 -0,031 0,085 -0,093 

х9 -0,173 -0,229 -0,065 -0,063 -0,205 -0,048 0,034 0,150 1,000 0,018 0,104 0,066 -0,188 0,182 

х10 -0,070 -0,124 0,112 0,115 0,332 0,378 0,122 0,094 0,018 1,000 0,791 0,438 0,355 -0,394 

х11 0,046 -0,256 0,063 0,066 0,056 0,305 0,054 0,094 0,104 0,791 1,000 0,614 -0,104 0,071 

х12 -0,099 -0,304 -0,061 -0,059 -0,113 0,051 0,011 -0,031 0,066 0,438 0,614 1,000 -0,140 0,115 

х13 -0,121 0,328 0,214 0,197 0,465 0,276 -0,170 0,085 -0,188 0,355 -0,104 -0,140 1,000 -0,935 

х14 0,096 -0,299 -0,213 -0,197 -0,470 -0,285 0,127 -0,093 0,182 -0,394 0,071 0,115 -0,935 1,000 

х15 0,197 0,234 0,596 0,582 0,761 0,610 -0,042 0,412 -0,236 0,229 -0,032 -0,106 0,602 -0,604 

х16 -0,038 0,259 0,149 0,142 0,337 0,170 -0,012 0,017 -0,358 0,202 -0,111 -0,143 0,564 -0,582 

х17 0,051 -0,200 0,010 0,004 0,033 -0,022 -0,046 0,014 0,153 -0,051 0,006 -0,098 -0,104 0,077 

y1 0,167 0,034 0,510 0,497 0,364 0,703 -0,048 0,503 0,003 0,195 0,122 -0,020 0,202 -0,223 

y2 0,019 -0,050 0,004 0,001 0,068 0,183 0,032 0,021 0,092 0,162 0,132 0,086 0,045 -0,097 

y3 0,317 0,034 0,645 0,645 0,477 0,675 0,039 0,610 -0,050 0,266 0,202 0,060 0,191 -0,197 

y4 0,020 -0,046 0,043 0,049 -0,014 0,127 0,118 0,046 0,011 0,339 0,319 0,176 0,034 -0,054 

y5 0,237 0,040 0,632 0,621 0,457 0,807 -0,029 0,616 -0,013 0,248 0,166 0,002 0,231 -0,250 

y6 0,025 -0,061 0,017 0,016 0,059 0,211 0,067 0,034 0,089 0,259 0,224 0,136 0,052 -0,107 

y7 0,354 -0,077 0,758 0,768 0,254 0,845 0,052 0,766 0,006 0,123 0,184 -0,008 0,004 -0,003 

y8 0,361 -0,224 0,072 0,081 -0,088 0,278 0,125 0,108 0,110 0,183 0,370 0,129 -0,176 0,156 

y9 0,199 -0,075 0,295 0,307 -0,053 0,475 0,038 0,370 0,051 -0,069 0,071 -0,012 -0,160 0,176 

y10 0,330 -0,115 0,028 0,032 -0,134 0,202 0,046 0,061 0,047 -0,113 0,127 0,052 -0,206 0,211 

y11 0,186 -0,179 0,113 0,118 0,223 0,449 0,132 0,118 0,045 0,782 0,754 0,406 0,174 -0,204 
 

З урахуванням результатів кореляційного аналізу відібрано пріоритетні 

фактори для побудови одно- та двофакторних економетричних моделей з 

умовою відсутності мультиколінеарності й можливості управління цими 

факторами з позиції максимізації формування власного грошового потоку як 

потенційного джерела самофінансування інноваційних проєктів. Так, згідно з 

побудованою двофакторною лінійною моделлю (рис. 5.5), 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. 
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Продовження табл. 5.19 

 х15 х16 х17 у1 у2 у3 у4 у5 у6 у7 у8 у9 у10 у11 

х1* 0,197 -0,038 0,051 0,167 0,019 0,317 0,020 0,237 0,025 0,354 0,361 0,199 0,330 0,186 

х2 0,234 0,259 -0,200 0,034 -0,050 0,034 -0,046 0,040 -0,061 -0,077 -0,224 -0,075 -0,115 -0,179 

х3 0,596 0,149 0,010 0,510 0,004 0,645 0,043 0,632 0,017 0,758 0,072 0,295 0,028 0,113 

х4 0,582 0,142 0,004 0,497 0,001 0,645 0,049 0,621 0,016 0,768 0,081 0,307 0,032 0,118 

х5* 0,761 0,337 0,033 0,364 0,068 0,477 -0,014 0,457 0,059 0,254 -0,088 -0,053 -0,134 0,223 

х6 0,610 0,170 -0,022 0,703 0,183 0,675 0,127 0,807 0,211 0,845 0,278 0,475 0,202 0,449 

х7 -0,042 -0,012 -0,046 -0,048 0,032 0,039 0,118 -0,029 0,067 0,052 0,125 0,038 0,046 0,132 

х8 0,412 0,017 0,014 0,503 0,021 0,610 0,046 0,616 0,034 0,766 0,108 0,370 0,061 0,118 

х9 -0,236 -0,358 0,153 0,003 0,092 -0,050 0,011 -0,013 0,089 0,006 0,110 0,051 0,047 0,045 

х10 0,229 0,202 -0,051 0,195 0,162 0,266 0,339 0,248 0,259 0,123 0,183 -0,069 -0,113 0,782 

х11 -0,032 -0,111 0,006 0,122 0,132 0,202 0,319 0,166 0,224 0,184 0,370 0,071 0,127 0,754 

х12 -0,106 -0,143 -0,098 -0,020 0,086 0,060 0,176 0,002 0,136 -0,008 0,129 -0,012 0,052 0,406 

х13 0,602 0,564 -0,104 0,202 0,045 0,191 0,034 0,231 0,052 0,004 -0,176 -0,160 -0,206 0,174 

х14 -0,604 -0,582 0,077 -0,223 -0,097 -0,197 -0,054 -0,250 -0,107 -0,003 0,156 0,176 0,211 -0,204 

х15 1,000 0,673 -0,057 0,417 0,049 0,424 0,042 0,486 0,059 0,357 -0,066 0,028 -0,103 0,131 

х16 0,673 1,000 -0,121 0,139 0,019 0,127 0,046 0,158 0,033 -0,001 -0,170 -0,114 -0,193 0,052 

х17 -0,057 -0,121 1,000 -0,072 -0,062 -0,109 -0,233 -0,095 -0,132 0,078 0,181 -0,010 0,024 -0,028 

y1 0,417 0,139 -0,072 1,000 0,569 0,339 0,046 0,958 0,546 0,686 0,302 0,665 0,327 0,372 

y2 0,049 0,019 -0,062 0,569 1,000 0,024 0,048 0,493 0,949 0,203 0,474 0,311 0,524 0,467 

y3 0,424 0,127 -0,109 0,339 0,024 1,000 0,582 0,595 0,206 0,516 0,153 0,112 0,009 0,233 

y4 0,042 0,046 -0,233 0,046 0,048 0,582 1,000 0,217 0,361 0,107 0,231 -0,006 0,007 0,294 

y5 0,486 0,158 -0,095 0,958 0,493 0,595 0,217 1,000 0,529 0,744 0,305 0,603 0,282 0,389 

y6 0,059 0,033 -0,132 0,546 0,949 0,206 0,361 0,529 1,000 0,223 0,515 0,289 0,491 0,529 

y7 0,357 -0,001 0,078 0,686 0,203 0,516 0,107 0,744 0,223 1,000 0,483 0,770 0,403 0,358 

y8 -0,066 -0,170 0,181 0,302 0,474 0,153 0,231 0,305 0,515 0,483 1,000 0,514 0,853 0,691 

y9 0,028 -0,114 -0,010 0,665 0,311 0,112 -0,006 0,603 0,289 0,770 0,514 1,000 0,610 0,324 

y10 -0,103 -0,193 0,024 0,327 0,524 0,009 0,007 0,282 0,491 0,403 0,853 0,610 1,000 0,531 

y11 0,131 0,052 -0,028 0,372 0,467 0,233 0,294 0,389 0,529 0,358 0,691 0,324 0,531 1,000 

Примітки. 1. *Кількість спостережень відмічених факторів становить 132. 

2. Курсивом виділено статистично значущі показники за рівня надійності 95 %. 

Джерело: авторські розрахунки. 

Коефіцієнт множинної кореляції свідчить про помітну тісноту зв’язку, а 

коефіцієнт множинної детермінації вказує на те, що варіація розміру 

інвестиційного прибутку на 43,2 % пояснювалася варіацією включених до 

моделі двох факторів. Розроблена модель у цілому є статистично надійною, 

достовірною та адекватною, що підтверджують результати аналізу критеріїв 

Фішера та Стьюдента. Результати оцінювання параметрів цієї моделі 

(табл. 5.21) засвідчили статистичну значущість окремих регресорів за рівня 

надійності 95 %. Додаткові дослідження щодо побудови нелінійних моделей 

залежності величини інвестиційного прибутку від аналізованих факторів 

засвідчили статистичну ненадійність окремих їхніх параметрів, тому для 

практичних цілей варто використовувати лінійну модель. 
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Рис. 5.5. Лінійна модель залежності інвестиційного прибутку (У5, млн грн) 

від виробничих витрат на 1 га с.-г. угідь (х10, тис. грн) і площі с.-г. угідь  

(х3, га) аграрних підприємств Харківської області, 2019 р. 

Джерело: побудувала авторка. 

Таблиця 5.20 

Параметри економетричної моделі залежності інвестиційного прибутку 

аграрних підприємств Харківської області від виробничих витрат на 1 га 

с.-г. угідь і їх площі, 2019 р. (n = 506) 

Ознаки й статистична 

характеристика 
Показники та їхнє значення 

Множинна лінійна 

регресійна модель 
y = -4,2549 + 0,0037x3 + 0,3199x10  

Коефіцієнт множинної 

кореляції (R) 
R = 0,657 (тіснота зв’язку помітна / середня) 

Коефіцієнт множинної 

детермінації (R2) 
R2 = 0,432 (статистично значущий, оскільки значущість F < 0,05) 

F-критерій Фішера Fфакт = 191,1; Fтабл = 2,50 – за 95 % рівня ймовірності; Fфакт > Fтабл 

t-критерій Стьюдента tфакт = 25,9; tтабл = 1,96 – за 95 % рівня ймовірності; tфакт > tтабл 

Джерело: авторські розрахунки. 

Синтезуючи результати кореляційного та регресійного аналізу, побудовано 

кореляційну плеяду формування питомих показників (на 1 га) фінансового 

забезпечення (власними ресурсами) для реалізації інноваційних проєктів 

(рис. 5.6), яка наочно демонструє структурно-логічну модель формування 

інвестиційного прибутку й математично підтверджує відповідні зв’язки.  

Y5 = -4,2547+0,0037x3+0,3199x10
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Таблиця 5.21 

Результати оцінювання параметрів економетричної моделі залежності 

інвестиційного прибутку аграрних підприємств Харківської області від 

виробничих витрат на 1 га с.-г. угідь і їх площі, 2019 р.  

Змінні 
Регресори, 

коеф. 

Стандартна 

помилка 
t-статистика P-значення β-коефіцієнт 

у -4,25489 1,146404 -3,71151 0,000229 - 

x3 0,00369 0,000204 18,10572 0,000000 0,612370 

x10 0,31991 0,06028 5,30706 0,000000 0,179495 

Примітка. Курсивом виділено статистично значущі показники за рівня надійності 95 %. 

Джерело: авторські розрахунки. 

Отже, можемо стверджувати, що між відібраними факторами присутні 

помітні та високі прямі кореляційні зв’язки, які можуть слугувати основою для 

економічного управління формуванням інвестиційного прибутку як 

потенційного джерела самофінансування аграрними підприємствами 

інноваційних проєктів. Першоосновою одержання високих показників доходу, 

маржинального доходу, грошового потоку та інвестиційного прибутку є 

формування належного розміру виробничих витрат на гектар.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.6. Кореляційна плеяда формування питомих (на 1 га) показників 

фінансового забезпечення (власними ресурсами) для реалізації 

інноваційних проєктів аграрних підприємств Харківської області, 2019 р. 

Джерело: побудувала авторка. 

Підтвердженням побудованої кореляційної плеяди та зробленого висновку 

є побудовані однофакторні статистично надійні моделі (рис. 5.7–5.9), що 

наочно демонструють характер виявлених залежностей. 

Виробничі витрати 

на 1 га 

Дохід на 1 га 

0,782 

Маржинальний дохід 

на 1 га 

0,691 

Грошовий потік  

на 1 га 
Інвестиційний 

прибуток на 1 га 0,853 0,491 

0,531 
0,529 

0,515 
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Рис. 5.7. Залежність доходу на 1 га від виробничих витрат на 1 га  

в аграрних підприємствах Харківської області, 2019 р. 

Джерело: побудувала авторка. 

 
Рис. 5.8. Залежність маржинального доходу та грошового потоку на 1 га від 

доходу на 1 га в аграрних підприємствах Харківської області, 2019 р. 

Джерело: побудувала авторка. 
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Рис. 5.9. Залежність інвестиційного прибутку на 1 га від доходу на 1 га 

в аграрних підприємствах Харківської області, 2019 р. 

Джерело: побудувала авторка. 

Установлено, що (і) збільшення виробничих витрат на 1 тис. грн/га 

сприяло підвищенню доходу на 0,917 тис. грн/га (R2 = 0,612); (іі) своєю чергою, 

зі зростанням доходу на 1 тис. грн/га збільшувалися маржинальний дохід на 

0,475 тис. грн/га (R2 = 0,478) і грошовий потік на 0,333 тис. грн/га (R2 = 0,282); 

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

інвестиційного прибутку на 0,229 тис. грн/га (R2 = 0,279). В останньому 

випадку виявлену залежність дещо достовірніше описувала парабола другого 

порядку, згідно з якою підвищення доходу на 1 тис. грн/га сприяло зростанню 

інвестиційного прибутку на 0,425 тис. грн/га, однак темпи такого зростання 

уповільнювалися на 0,0035 тис. грн/га (R2 = 0,315). Отже, розроблено комплекс 

моделей, які можуть бути використані для економічного управління. 

Амортизація як джерело фінансування інноваційних проєктів. У 

результаті попередніх досліджень розкрито двоїсту сутність амортизації як 

одного з джерел фінансування інноваційних проєктів з одного боку, та як 

індикатора інноваційного розвитку (активності) аграрних підприємств, – з 

Y = -2,0188+0,4247x-0,0035x2

R2 = 0,315
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іншого боку. На підставі групування аграрних підприємств за величиною 

амортизації з розрахунку на 1 га с.-г. угідь і кореляційного аналізу з’ясовано, 

що цей показник можна вважати опосередкованим індикатором інноваційного 

розвитку аграрних підприємств. Зважаючи на це, з’ясовано, що у 2013 р. лише 

5,7 % із досліджуваної сукупності аграрних підприємств застосовували 

інновації, в тому числі інноваційні проєкти, що позитивно вплинуло на 

технологічну й економічну ефективність їхньої діяльності. З’ясовано, що в 

переважній більшості суб’єктів господарювання амортизація як основне власне 

джерело формування інвестиційних ресурсів у наявному розмірі не виконує 

покладених на неї інвестиційної та інноваційної функцій, оскільки не дозволяє 

сформувати ресурси для фінансування інноваційних проєктів [749]. 

Результати групування аграрних підприємств за величиною амортизації з 

розрахунку на 1 га с.-г. угідь (дод. Е, табл. Е.1) засвідчили істотну їх 

диференціацію за цим показником, при цьому більшість із них (69 %) мали 

менші значення, ніж у середньому (368,5 грн/га). Зростання амортизації з 

розрахунку на 1 га с.-г. угідь супроводжувалося чіткою тенденцією до її 

збільшення в рослинництві (у середньому на 154,2 грн/га ріллі) й у 

тваринництві (у середньому на 188,1 грн/1 ум. голову худоби) (дод. Е, 

табл. Е.2). З розрахунку на одного працівника амортизація теж закономірно 

збільшувалася в середньому на 4090 грн, причому ця тенденція більш чітко 

проявлялася в рослинництві, ніж у тваринництві. По-різному формувалося й 

співвідношення між розміром амортизаційних відрахувань з розрахунку на 

працівника в рослинництві й тваринництві [749].  

Цікаву тенденцію виявлено в динаміці здатності відтворення (широко 

застосовуваний у Польщі показник, що дорівнює відношенню прибутку до 

амортизаційних відрахувань, помноженому на 100 [750]), яка з підвищенням 

суми амортизації на 1 га закономірно знижувалася з 353,0 % у першій групі до 

42,2 % в останній групі за середньої величини на рівні 105,5 %. За нормальних 

умов цей показник має перевищувати 100 %, що свідчило б про здатність 

здійснювати розширене відтворення за рахунок модернізації основних засобів. 
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Так, якщо в першій групі підприємств амортизація на працівника в 

рослинництві була у 2,3 раза більша, ніж у тваринництві, що може бути 

свідченням вищого ступеня інноваційності рослинницької галузі, то вже в 

останній групі ці показники були приблизно однаковими. Таким чином, можна 

припустити, що в підприємствах з найбільшою величиною амортизації з 

розрахунку на 1 га с.-г. угідь зафіксовано більш інтенсивно-інноваційний 

розвиток тваринницької галузі. Опосередковано це підтверджується значно 

вищою трудозабезпеченістю: у восьмій групі цей показник був у 4,8 раза 

більший, ніж у першій. При цьому з розрахунку на 100 гол. ум. поголів’я 

худоби в групі з найвищим показником амортизації припадало далеко не 

найбільше працівників, на відміну від перших чотирьох груп, що, знову-таки, 

може бути результатом застосування інновацій [749]. 

Аналіз динаміки зміни співвідношення амортизації до витрат на оплату 

праці вказує на ймовірну заміну живої праці уречевленою, причому це 

співвідношення формувалося на користь амортизації як у рослинництві, так й у 

тваринництві. Закономірне зростання частки амортизаційних відрахувань у 

структурі виробничих витрат, знову-таки, свідчить про підвищення значущості 

інноваційного складника виробничої діяльності. Як і слід було очікувати, з 

підвищенням розміру амортизації з розрахунку на 1 га с.-г. угідь відбувалося 

зростання інноваційно-технологічного рівня виробництва, що знайшло своє 

відображення в підвищенні технологічної ефективності. Так, урожайність 

зернових збільшувалася в середньому на 1,8 ц/га й становила у восьмій групі 

54 ц/га, що на 18,7 % більше, ніж у першій групі, урожайність соняшника була 

більшою відповідно на 28,5 %, цукрових буряків – на 8,7 %, картоплі – на 

38,3 %. Ще більш істотні зміни зафіксовано в динаміці технологічної 

ефективності галузі тваринництва, зокрема середньодобовий приріст ВРХ 

зростав у середньому на 14 г, свиней – на 31 г, продуктивність корів – на 389 кг, 

у результаті чого ці показники в останній групі підприємств становили 

відповідно 541 г, 546 г і 6808 кг, що на 25,2 %, 85,7 і 73,5 % більше, ніж у 

першій групі. Очевидно, що досягнення такої продуктивності, зокрема в 
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молочному скотарстві, є результатом упровадження інноваційних проєктів. 

Зазначені зміни закономірно наклали свій відбиток на формування дохідності й 

прибутковості виробництва, що в групі підприємств із найвищими питомими 

амортизаційними відрахуваннями виявилися в рази більшими, ніж у 

підприємствах із низьким рівнем амортизації з розрахунку на одиницю 

земельної площі. Результати парного кореляційного аналізу на підставі 

згрупованих даних свідчать про наявність переважно тісного й дуже тісного 

позитивного кореляційного взаємозв’язку між величиною амортизації й 

досліджуваними економічними показниками. Таким чином, є всі підстави 

величину амортизації з розрахунку на 1 га с.-г. угідь вважати опосередкованим 

індикатором інноваційного розвитку аграрних підприємств [749].  

Зазначені висновки підтвердили результати групування підприємств 

Харківської області за амортизацією з розрахунку на 1 га с.-г. угідь (табл. 5.22). 

Установлено, що з підвищенням суми амортизації на 1 га с.-г. угідь 

закономірно зростала її величина з розрахунку на 1 га ріллі у рослинництві та з 

розрахунку на 1 працівника. Так, якщо у першій групі сума амортизації на 

працівника становила 24,0 тис. грн, то в останній групі – 237,6 тис. грн, що 

майже в 10 разів більше. Співвідношення амортизації до витрат на оплату праці 

(з відрахуваннями на соц. заходи) у цьому випадку ще більшою мірою довело 

заміну живої праці уречевленою, причому навіть міжгрупова диференціація 

між крайніми групами становила 8,7 раза, особливо істотно це проявилося в 

рослинництві, що з огляду на сучасні тенденції автоматизації й цифровізації 

було очікуваним. У тваринництві поки-що, судячи із вказаного співвідношення 

масштаб такої заміни значно менший, тим не менше, міжгрупова диференціація 

між крайніми групами становила майже 10 разів. Очевидно, передусім, завдяки 

галузі тваринництва, чисельність працівників на 100 га с.-г. угідь не тільки не 

скорочувалася, а й навіть зростала з підвищенням рівня інноваційності. Не 

можна не звернути увагу й на той факт, що за шість років істотно скоротилася 

працезабезпеченість: якщо у 2013 р. у середньому в Україні на 1000 га с.-г. 

припадало 24 працівника, то у 2019 р. у Харківській області – 13 осіб. 
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Таблиця 5.22 

Групування аграрних підприємств Харківської області за величиною 

амортизації з розрахунку на 1 га с.-г. угідь як індикатором інноваційної 

активності, 2019 р. 

Показники 

Групи підприємств за величиною амортизації 

на 1 га с.-г. угідь, грн 
У 

серед-

ньому 
до  

500,0 

500,1-

1000,0 

1000,1-

1500,0 

1500,1-

2000,0 

2000,1-

3000,0 

понад 

3000,0 

Кількість підприємств, од. 123 99 87 52 67 56 484 

Амортизація з розрахунку на 1 га с.-

г. угідь, грн 
247 749 1249 1772 2429 4303 1424 

у т.ч.: у рослинництві на 1 га ріллі 223 724 1162 1725 2206 3554 1349 

Амортизація з розрахунку на 

1 працівника, тис. грн 
24,0 73,1 99,7 140,5 138,1 237,6 111,4 

Співвідношення амортизації до 

витрат на оплату праці (з відраху-

ваннями на соц. заходи), усього 

0,238 0,670 1,002 1,231 0,117 2,066 1,018 

у т.ч.: у рослинництві 0,298 0,888 1,279 1,410 1,519 2,979 1,291 

у тваринництві 0,085 0,106 0,267 0,326 0,412 0,849 0,365 

Чисельність працівників на 100 га 

с.-г. угідь, усього осіб 
1,03 1,02 1,3 1,3 1,8 1,8 1,3 

Частка амортизації в структурі 

виробничих витрат, % 
1,7 5,1 7,2 9,8 11,7 13,0 7,9 

у т.ч.: у рослинництві 1,8 5,4 7,5 10,3 13,3 18,4 8,6 

у тваринництві 1,6 2,2 4,8 4,8 6,1 5,5 4,7 

Урожайність, ц/га: зернових 40,1 43,0 43,6 44,1 46,0 49,4 43,7 

соняшника 26,7 29,4 30,1 28,0 31,1 31,9 29,1 

Середньодобовий приріст, г: ВРХ 361 278 333 322 334 350 331 

свиней 342 313 142 140 466 524 469 

Продуктивність корів, кг 6312 5947 8018 6181 9218 8572 7559 

Прибуток, грн/га 872 2389 1364 1354 1313 1818 1503 

Виручка від реалізації, тис. грн/га 15,7 17,8 18,9 20,2 22,8 35,5 20,2 

Здатність відтворення капіталу, % 353,0 319,0 109,2 76,4 54,1 42,2 105,5 

Рівень рентабельності, % 5,9 15,5 7,7 7,2 6,1 5,4 8,0 

Примітка. Із загальної сукупності аграрних підприємств вилучено ті з них, що не мали 

витрат на амортизацію (48 од.), ті, що мали витрати на амортизацію до 10 тис. грн (12 од.), і 

ті, що не мали виручки від реалізації продукції (3 од.). 

Джерело: авторські розрахунки на основі даних форм статистичної звітності. 

Частка амортизації у структурі виробничих витрат теж закономірно 

підвищувалася як у цілому, так і в розрізі основних галузей, причому в останніх 

двох групах із найвищою сумою амортизації (крім тваринництва) вона досягла 

тих показників, які характерні для країн ЄС, про що йшлося в третьому розділі. 

Очевидно, завдяки впровадженню інновацій тут забезпечено найвищий рівень 
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технологічної ефективності, який, знову-таки, наближався до середніх 

показників у ЄС. Як результат, дохід від реалізації з розрахунку на 1 га сягав 

близько 1 тис. євро, що може розглядатися як достатнє джерело 

самофінансування інноваційних проєктів. Математичне вирівнювання динаміки 

показників по групах за рівнянням прямої та параболи другого порядку 

підтвердило зроблені висновки (табл. 5.23). 

Таблиця 5.23 

Вплив величини амортизації з розрахунку на 1 га с.-г. угідь на динаміку 

зміни основних економічних показників аграрних підприємств 

Харківської області, 2019 р. 

Показники Рівняння прямої лінії R2 
Рівняння параболи другого 

порядку 
R2 

Амортизація з розрахунку на 1 га с.-г. 

угідь, грн 
y = 738,38x – 792,69 0,910 y = 133,83x2 – 198,42x + 456,38 0,974 

у т.ч.: у рослинництві на 1 га ріллі y = 618,98x – 567,41 0,950 y = 78,695x2 + 68,118x + 167,07 0,983 

Амортизація з розрахунку на 

1 працівника, тис. грн 
y = 37,251x – 11,547 0,920 y = 2,4286x2 + 20,251x + 11,12 0,928 

Співвідношення амортизації до витрат на 

оплату праці (з відрахуваннями на соц. 

заходи), усього 

y = 0,2203x + 0,1163 0,329 y = 0,0322x2 – 0,0048x + 0,4165 0,344 

у т.ч.: у рослинництві y = 0,4408x – 0,1474 0,851 y = 0,0575x2 + 0,0381x + 0,3896 0,881 

у тваринництві y = 0,1371x – 0,1389 0,844 y = 0,0318x2 – 0,0854x + 0,1578 0,941 

Чисельність працівників на 100 га с.-г. 

угідь, усього осіб 
y = 0,1769x + 0,756 0,886 y = 0,0166x2 + 0,0606x + 0,911 0,903 

Частка амортизації в структурі 

виробничих витрат, % 
y = 2,2543x + 0,1933 0,981 y = -0,2018x2 + 3,6668x – 1,69 0,998 

у т.ч.: у рослинництві y = 3,1286x – 1,5 0,982 y = -0,2x2 + 2,2914x – 0,82 0,918 

 у тваринництві y = 0,8914x + 1,0467 0,829 у = 3,23 – 1,1х + 0,183х2 0,719 

Урожайність, ц/га: зернових y = 1,6x + 38,767 0,919 y = 0,1375x2 + 0,6375x + 40,05 0,934 

соняшника y = 0,8286x + 26,633 0,640 y = 0,0018x2 + 0,8161x + 26,65 0,640 

Середньодобовий приріст, г: ВРХ y = 2,9143x + 319,47 0,035 y = 5,7679x2 – 37,461x + 373,3 0,335 

свиней y = 39,057x + 184,47 0,209 y = 43,268x2 – 263,82x + 588,3 0,757 

Продуктивність корів, кг y = 550,74x + 5447,1 0,540 y = 43,911x2 + 243,37x + 5856,9 0,547 

Прибуток, грн/га y = 42,629x + 1369,1 0,023 y = -20,071x2 + 183,13x + 1181,8 0,034 

Виручка від реалізації, тис. грн/га y = 3,2943x + 10,287 0,751 y = 1,0536x2 – 4,0807x + 20,12 0,915 

Рівень рентабельності, % y = -0,8914x + 11,087 0,194 y = -0,4411x2 + 2,1961x + 6,97 0,295 

Джерело: авторські розрахунки на основі даних попередньої таблиці. 

Таким чином, за належної амортизаційної політики амортизація може 

виступати важливим джерелом самофінансування інноваційних проєктів та 

індикатором інноваційної активності аграрних підприємств. 

У сучасних умовах амортизація має виконувати безліч функцій, зокрема 

відтворювальну (інвестиційну), розподілювальну, стимулювальну, фіскальну, 

інноваційну. Інвестиційна функція амортизації передбачає акумулювання в 
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амортизаційному фонді амортизаційних відрахувань як фінансового ресурсу 

відтворення основних засобів. Інноваційна функція амортизації забезпечує 

відтворення засобів праці на новому технічному рівні у відповідності з 

розвитком науково-технічного прогресу, а стимулювальна функція – 

проявляється через створення умов для прискорення темпів цього прогресу 

[749]. Аналізуючи гістограму розподілу аграрних підприємств України за 

сукупною величиною амортизації (дод. Е., рис. Е.1), констатовано, що в 

переважній більшості суб’єктів господарювання амортизація як основне власне 

джерело формування інвестиційних ресурсів у наявному розмірі не виконувала 

покладених на неї функцій, оскільки не дозволяла сформувати фонди для 

відновлення основних засобів. Виробники недоодержують значні кошти, які не 

просто зменшують їхні фінансові ресурси для інноваційних проєктів, а часто 

роблять їх навіть теоретично неможливими. Зокрема, переважна частка 

аграрних підприємств (76,8 %) мали амортизаційний фонд, нижчий за середній 

за досліджуваною сукупністю (916,2 тис. грн із розрахунку на підприємство). 

Тому говорити про спроможність амортизації виступати потенційним джерелом 

фінансування інноваційних проєктів аграрних виробників в Україні за таких 

умов не доводиться, тим більше, беручи до уваги, що орієнтовна вартість 

інноваційного проєкту, наприклад, у рослинництві становить близько 20 млн 

грн, а у тваринництві – близько 100 млн грн. Як свідчить аналіз, лише 

178 аграрних підприємств (2,5 %) у 2013 р. мали амортизаційний фонд понад 

5 млн грн, що теоретично дало б змогу профінансувати 25 % від орієнтовної 

вартості інноваційного проєкту в рослинництві й лише 5 % вартості 

інноваційного проєкту в галузі тваринництва.  

Одним з економічних важелів урегулювання цієї ситуації може бути 

використання запропонованої І. В. Охріменком нормативно-відтворювальної 

собівартості, згідно з якою нарахування амортизації виконують на 

відновлювальну вартість основних засобів [751]. Амортизаційний фонд, 

сформований на основі таких нарахувань, дозволить одержати додаткові кошти 

для фінансування інноваційних проєктів (табл. 5.24). 
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Таблиця 5.24 

Прогнозний розрахунок суми амортизації (за нормативно-

відновлювальною вартістю основних засобів) як потенційного джерела 

фінансування інноваційних проєктів аграрних підприємств України 

Показники 2021 р. 2025 р. 

Нормативна потреба в основних виробничих засобів на 

виробництво с.-г. продукції, млрд грн* 
850,0 1085,1 

  у т. ч.: машини, обладнання й транспортні засоби, млн грн* 331,6 423,2 

Розрахункова сума амортизаційних відрахувань за фактичної 

норми амортизації (9,9 % – у 2019 р.), млрд грн 
84,2 107,4 

Розрахункова сума амортизаційних відрахувань за умови 

інноваційно-інвестиційної моделі розвитку (норма 

амортизації для машини, обладнання й транспортних засобів 

15 %, для решти основних засобів – 9,9 %), млрд грн 

101,1 129,0 

Примітка. *Дані вчених ННЦ «ІАЕ» [752]. 

Джерело: авторські розрахунки. 

Так, за фактичної норми амортизації, що сформувалася у 2019 р. (9,9 %) 

розрахункова сума амортизаційних відрахувань у 2021 р. становить 84,2 млрд 

грн, а у 2025 р. – 107,4 млрд грн, що відповідно в 2,6 і 3,3 раза більше, ніж 

фактична сума амортизації у 2019 р. в аграрних підприємствах України. За 

умови інноваційно-інвестиційної моделі розвитку сільського господарства, 

прогнозна сума амортизаційних відрахувань у 2021 р. становить 101,1 млрд грн, 

а у 2025 р. – 129,0 млрд грн, що відповідно в 3,1 і 4,0 раза більше за фактичну. 

Варто наголосити, що в останні роки ситуація з нарахуванням амортизації дещо 

поліпшилася, оскільки, згідно з нашими попередніми дослідженням, за умови 

інноваційно-інвестиційної моделі розвитку, прогнозна сума амортизаційних 

відрахувань у 2015 р. становила 50,9 млрд грн, а у 2020 р. – 60,1 млрд грн, що 

відповідно в 7,3 і 8,6 раза більше, ніж фактична сума амортизації у 2013 р. 

Для нормативно-правового врегулювання й інституційного забезпечення 

реальної практичної переоцінки основних засобів аграрних підприємств варто 

здійснити низку заходів, запропонованих М. М. Могиловою, зокрема: внести 

зміни до Законів України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну 

оціночну діяльність в Україні» та «Про систему інженерно-технічного 

забезпечення АПК України», до П(С)БО 7 «Основні засоби», якими 
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передбачити можливість визначення справедливої вартості основних засобів з 

метою їх переоцінки безпосередньо фахівцями економічних і бухгалтерських 

служб підприємств; запровадити підготовку та випуск каталогу справедливої 

вартості сільськогосподарського майна; найближчим часом провести разову 

загальногалузеву індексацію балансової вартості основних засобів сільського 

господарства з використанням науково обґрунтованих коефіцієнтів індексації 

для різних кваліфікаційних і вікових груп основних засобів [745]. 

Для істотного підвищення ролі амортизаційних відрахувань у формуванні 

інвестиційного потенціалу підприємств учені пропонують застосовувати 

методи прискореної амортизації. Проте слід мати на увазі, що прискорена 

амортизація ефективна лише для прибуткових підприємств, яким вигідно 

нараховувати її за максимально допустимими нормами. Менш прибутковим 

варто застосовувати нижчі норми прискореної амортизації, низькоприбуткові й 

збиткові підприємства можуть бути зацікавлені у використанні прискореної 

амортизації за умови, коли є впевненість, що в майбутньому році прибутковість 

підвищиться [753]. Крім того, слід мати на увазі, що ефективність використання 

інвестиційних ресурсів залежить від методів нарахування амортизації на об’єкти 

інвестування – вищі показники ефективності інвестиційного проєкту (період 

окупності, чиста приведена вартість, індекс рентабельності) забезпечуються в 

разі застосування прямолінійного методу нарахування амортизації [754, с. 3]. 

Отже, слід застосовувати диференційований підхід.  

Як один із варіантів визначення оптимальних способів нарахування 

амортизації може бути використана запропонована Є. О. Філатовим методика 

варіаційних розрахунків формування амортизаційної політики, в основу якої 

покладено управління коефіцієнтами (лінійними, кроковими та 

коректувальними), що дозволяє суб’єкту господарювання розумно формувати й 

розподіляти амортизаційний фонд з огляду на ринкову ситуацію [755]. 

Необдумана амортизаційна політика держави та слабкий її контроль за 

цільовим використанням підприємствами накопичених ними амортизаційних 

фондів призвели до того, що амортизаційні відрахування перетворились із 
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джерела розширеного відтворення чи інвестиційної діяльності в ресурс 

поповнення обігових коштів господарств [756].  

Як зазначають учені, кошти для відтворення не з’являються в результаті 

амортизації. Необхідно, щоб ця сума була не тільки нарахована на папері, а ще 

й акумульована, наприклад, на окремому рахунку в банку. Лише за таких умов 

можна реально говорити про створення амортизаційного фонду як джерела 

капітальних інвестицій. Отже, вчені пропонують законодавчо закріпити вимогу 

накопичення амортизаційних відрахувань на рахунку в банку або іншим чином, 

щоб підприємства створювали джерела фінансування, що, крім іншого, дасть 

змогу посилити контроль за цільовим використання цих коштів [746]. 

Погоджуючись із зазначеним, підтримуємо пропозиції І. П. Хомин щодо 

(1) позначення фінансових ресурсів простого відтворення основних засобів 

терміном «амортизаційні кошти» та депонування їх у вітчизняних банках на 

окремих рахунках у твердій валюті, щоб уникнути нівелювання їхньої 

купівельної спроможності внаслідок інфляції; (2) введення ефективного 

контролю цільового використання коштів, джерелом яких є звільнена від 

оподаткування частина доходу підприємств у вигляді амортизації; (3) у разі 

нецільового використання амортизаційних коштів розглядати це як фіктивне 

уникнення від сплати податку за ту частину прибутку, що виключена з бази 

оподаткування, із застосуванням до винних у цьому фінансових санкцій [757]. 

Крім того, вчені пропонують у кожному підприємстві створювати Фонд 

капітальних інвестицій у межах Додаткового капіталу. Формування цього фонду 

має здійснюватися за рахунок амортизаційних відрахувань, чистого доходу від 

реалізації та ліквідації основних засобів, доходу від здачі в оренду основних 

засобів, доходу від реалізації продукції [747].  

На нашу думку, створення такого фонду в поєднані із чистим прибутком 

може стати реальним власним джерелом фінансування інноваційних проєктів 

аграрних підприємств. Зрозуміло, що ця ідея може бути реалізована лише за 

нормативно-правового врегулювання й інституційного закріплення вимоги 

щодо цільового використання коштів зазначеного фонду й надання податкових 
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пільг підприємствам, які дотримуються цих вимог. 

Як показано нами раніше, однією з ключових проблем впровадження 

інноваційних проєктів аграрних підприємств, є пошук альтернативних джерел 

їх фінансування. До числа таких належать пропозиції щодо розширення 

механізмів фінансування проєктів в аграрному секторі за участю міжнародних 

інвесторів, у тому числі бізнес-ангелів [758]; запровадження системи пільгового 

рефінансування комерційних банків у разі надання ними пільгових кредитів для 

реалізації інноваційних проєктів аграрними підприємствами; створення 

пайових інвестиційних фондів для реалізації великих інноваційних проєктів; 

розширення форм кредитування інноваційних проєктів здійсненням лізингових, 

факторингових й інших операцій [680]; застосування краудфандінгу та 

краудінвестінгу для фінансування стартап-проєктів [759]. Разом із тим, не 

розкрито й практично не використовуються можливості зеленого банкінгу та 

капіталізації сільгоспземель як потенційних джерел проєктного фінансування 

інноваційної діяльності аграрних підприємств. Тому нами обґрунтовано 

можливість і доцільність здійснення зеленого банкінгу та капіталізації 

сільгоспземель як потенційних джерел проєктного фінансування. 

Зелений банкінг у системі фінансування інноваційних проєктів 

аграрних підприємств. В умовах постійного дефіциту власних фінансових 

ресурсів створення екологічних банків і розвиток зеленого банкінгу можуть 

стати важливим елементом фінансового забезпечення впровадження зелених 

(екологічних) проєктів, що є актуальним передусім для тих аграрних 

підприємств, які планують упроваджувати проєкти органічного виробництва 

та/або екологізувати власну діяльність через імплементацію інших екологічних 

інновацій та адаптацію до зміни клімату. Зарубіжний досвід показує, що 

зелений банкінг є ефективним засобом інвестування природоохоронних 

проєктів. Перевагами подібних банків є: пільгові відсоткові ставки за 

кредитами, можливість подовження строків повернення кредиту, списання 

частини суми кредиту в разі виконання вказаних у кредитній угоді умов щодо 

скорочення негативного впливу на довкілля.  
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З позицій нашого дослідження, зелений банкінг реалізується як механізм 

надання грошових кредитних ресурсів для стимулювання екологічних проєктів, 

виробництва та/або придбання «зелених» технологій, екологічних товарів і 

послуг або для розвитку діяльності зі збереження довкілля [760]. До числа 

перспективних інструментів механізму реалізації зеленого банкінгу належать 

[760]: (1) пільгові кредитні ставки (тобто нижчі від ринкових) для фінансування 

екологічних проєктів, придбання екологічно-конструктивного устаткування на 

умовах лізингу, а також для мобілізації зелених приватних інвестицій; 

(2) пролонгований термін позики для фінансування масштабних 

інфраструктурних проєктів із захисту довкілля; (3) надання позик, кредитів або 

інших послуг для придбання сертифікатів на викиди забруднювальних речовин 

(торгівля сертифікатами на викиди); (4) випуск забезпечених активами цінних 

паперів для фінансування великомасштабних інфраструктурних проєктів, 

спрямованих на захист довкілля (випуск «зелених» цінних паперів); (5) продаж 

фінансовими установами облігацій для фінансування проєктів захисту довкілля 

(часткова кредитна гарантія для здійснення «зелених» проєктів). Крім того, до 

зазначених інструментів варто також додати пільгове кредитування населення 

для придбання екологічних товарів і послуг, які продукуються в результаті 

впровадження аграрними підприємствами зелених проєктів.  

Перспективи розвитку зеленого банкінгу в контексті фінансування 

інноваційних проєктів аграрних підприємств істотно залежать від готовності 

банків, персоналу, населення та інших стейкголдерів до зеленого банкінгу. 

Разом із тим, у відомій нам вітчизняній науковій літературі не досліджено 

питання готовності різних суб’єктів (самих банків, підприємств і населення) до 

здійснення зеленого банкінгу. Тому за нашої участі й під нашим керівництвом 

оцінено готовність населення й банківського персоналу до зеленого банкінгу за 

результатами опитування, що дало змогу визначити стан, основні проблеми та 

перспективи розвитку зеленого банкінгу як інструменту фінансування 

екологічних проєктів. Для оцінки готовності населення та банківського 

персоналу до зеленого банкінгу проведено анонімне анкетування з 
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використанням розроблених Google форм на основі попередньо підготовлених 

двох анкет з урахуванням наявних у літературі підходів до вивчення означеної 

проблеми на основі емпіричного дослідження [761; 762; 630]. У процесі 

дослідження опитано 205 осіб населення та 25 експертів – персоналу трьох 

харківських відділень ПАТ «Державний ощадний банк України». Вибірка 

репрезентативна за статтю, віком, соціальним статусом і рівнем освіти.  

Аналіз результатів опитування (табл. 5.25) свідчить, що 66,8 % опитаного 

населення не знає, що представляє собою зелений банкінг, а 33,2 % населення 

зазначили, що знають зміст цього поняття. Дещо відмінними виявилися оцінки 

експертів: 64,0 % співробітників банку обізнані з тим, що таке зелений банкінг, 

а 36,0 % – не обізнані. Водночас аналіз наданих респондентами дефініцій 

зеленого банкінгу показав, що не завжди ті, хто вважають, що розуміють зміст 

зеленого банкінгу, насправді правильно його трактують. Отже, значна частина 

населення та експертів узагалі не розуміють, що таке зелений банкінг та для 

чого він упроваджується. Установлено, що 72,7 % населення та 40 % експертів 

не знають, які банки в Україні займаються екологічними проєктами та їх 

пільговим фінансовим забезпеченням. Очевидно, це пов’язано, зокрема з тим, 

що 54,1 % опитаного населення взагалі не користується кредитними коштами 

банків. Разом із цим, установлено, що 92,7 % опитаного населення не 

використовувало кредитні кошти банків для придбання екологічних товарів і 

лише незначна частина (7,3 %) – використовували кредити на екологічні 

проєкти. Подібна ситуація характерна для експертів банку.  

Аналіз результатів опитування населення за рівнем готовності до зеленого 

банкінгу свідчить про те, що 37,1 % респондентів належать (за самооцінкою) до 

середнього рівня, 35,1 % – до низького рівня, 14,6 % – до дуже низького рівня й 

тільки 9,3 % респондентів – до високо рівня, 3,9 % – до дуже високого рівня. У 

цілому можемо констатувати, що більша частина опитуваних респондентів 

мають середній і низький рівень готовності до зеленого банкінгу. Здобуті 

результати щодо рівня готовності співробітників банку до зеленого банкінгу 

показали, що 48,0 % респондентів за самооцінкою мають високий рівень 
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готовності, 44,0 % – середній рівень, 8,0 % – низький рівень. 

Таблиця 5.25 

Розподіл відповідей опитуваного населення та банківського персоналу 

стосовно перспектив розвитку зеленого банкінгу в Україні 

Питання 

Відповіді 

Населення 

(n = 205) 

Банківський 

персонал (n = 25) 

Так (%) Ні (%) Так (%) Ні (%) 

Чи знаєте Ви, що таке зелений банкінг? 33,2 66,8 64,0 36,0 

Чи знаєте Ви, які банки в Україні займаються 

екологічними проєктами та їх пільговим 

фінансовим забезпеченням? 

27,3 72,7 60,0 40,0 

Чи користуєтесь Ви кредитними коштами банків? 45,9 54,1 в/д в/д 

Чи використовували Ви, кредитні кошти банків для 

придбання екологічних товарів і/або фінансування 

власних зелених проєктів? 

7,3 92,7 8,0 92,0 

Чи є потреба в дальшому розвитку зеленого 

банкінгу в Україні? 
82,0 18,0 100,0 - 

Як Ви вважаєте, чи може зелений банкінг стати 

ефективним інструментом екологічного 

регулювання в Україні? 

71,2 28,8 96,0 4,0 

Чи надавали б Ви перевагу тим банкам, які б мали 

сертифіковану за екологічними стандартами 

систему менеджменту?* 

70,7 29,3 84,0 16,0 

Чи вкладали Ви власні кошти в «зелені» облігації? 17,1 82,9 12,0 88,0 

Чи готові Ви вкладати власні кошти в «зелені» 

облігації в перспективі? 
45,9 54,1 36,0 64,0 

Примітки. В/д – відсутні дані. 

*Щодо банківського персоналу це питання сформульовано таким чином: «Як Ви 

вважаєте, чи надавали б зацікавлені юридичні та фізичні особи перевагу тим банкам, які б 

мали сертифіковану за екологічними стандартами систему менеджменту?» 

Джерело: сформовано за результатами опитування респондентів. 

Отже, більше половини опитаних співробітників банку має середній і 

низький рівень готовності до зеленого банкінгу, тому є необхідність її 

поліпшувати як в експертів, так і серед населення. У результаті оцінки рівня 

готовності Ощадбанку до зеленого банкінгу визначено, що 64,0 % опитуваних 

експертів оцінюють його готовність як середню; 36,0 % – як високу готовність. 

Здобуті дані свідчать про те, що 44,4 % населення взагалі не готові брати 

кредит у банку на екологічні товари; 33,2 % населення – готові взяти кредит за 

його ціни до 3 % річних; 10,2 % – від 3,1 до 5,0 %; а за ціною від 5,1 до 15,0 % 
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річних – готові брати кредит 11,6 % опитуваного населення. Цікаво, що ці 

результати виявилися доволі синхронними із експертними оцінками. Так, 

36,0 % персоналу банку вважають, що населення готове брати кредити на 

екологічні проєкти під 3,1–5,0 % річних, 32,0 % експертів – до 3,0 % річних, 

12,0 % експертів – 5,1–10,0 % річних, 8,0 % експертів вважають, що люди 

взагалі не готові брати банківські кредити для придбання екологічних товарів. 

Установлено, що 67,6 % населення та 88,0 % опитаних експертів вважають 

недостатню обізнаність покупців із поняттям зеленого банкінгу однією з 

ключових проблем у цій сфері, 53,6 % і 84,0 % відповідно – відсутність 

підтримки з боку держави, 30,4 % і 56,0 % відповідно – високі відсоткові ставки 

за кредитами. Отже, вирішення вказаних проблем відкриває нові можливості 

стосовно розвитку зеленого банкінгу в Україні. За результатами анкетування 

встановлено, що 100 % експертів і 82,0 % населення переконані, що є потреба в 

розвитку зеленого банкінгу в Україні, та вважають, що він може стати 

ефективним екологічним інструментом екологічного регулювання. Для 

сприяння розвитку зеленого банкінгу в країні 61,8 % населення та 76,0 % 

експертів вважають необхідним підвищувати готовність підприємств до 

реалізації зелених проєктів із залученням банківських коштів; 43,5 % і 92,0 % 

відповідно – підвищувати готовність населення до зеленого банкінгу; 47,8 % і 

76,0 % відповідно – підвищувати готовність банків до здійснення зеленого 

банкінгу. При цьому більшість населення, як і експертів, переконані в тому, що 

зацікавлені юридичні та фізичні особи надавали б перевагу тим банкам, які б 

мали сертифіковану за екологічними стандартами систему менеджменту. 

Оцінюючи перспективи залучення населення до фінансування екологічних 

проєктів, зазначимо, що переважна більшість опитаних не вкладали власні 

кошти в «зелені» облігації, проте готові вкладати їх у перспективі 45,9 % 

населення та 36,0 % експертів [763].  

Таким чином, наразі 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 
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зеленого фінансування. Результати свідчать про те, що необхідно стимулювати 

попит на екологічні товари насамперед доступними цінами та привабливими 

кредитними відсотками в банках, оскільки, як показує 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 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. 

Капіталізація земель у системі фінансування інноваційних проєктів 

аграрних підприємств. Капіталізацію природних ресурсів розглядають як 

процес трансформації природних ресурсів у матеріальні й нематеріальні активи 

(у тому числі й майнові права, які включають права користування земельними, 

водними й іншими природними ресурсами). В Україні природні ресурси 

можуть стати саме тими активами, на базі яких буде формуватися ресурсне 

забезпечення для реалізації зелених проєктів та імплементації положень 

«синьої» економіки [764]. У сучасній економічній літературі немає єдиної 

думки з приводу сутності поняття «капіталізація земель». Наприклад, під 

капіталізацією земельних ресурсів учені розуміють «процес поступового 

нарощування вартості земельних ресурсів як основного складника земельного 

капіталу в результаті дії об’єктивних закономірностей просторового розвитку 

відповідної території та цілеспрямованого впливу системи заходів 

інституціонального, інтелектуально-соціального, організаційно-

землевпорядного й фінансово-економічного змісту щодо її зростання» [765]; 

«процес поступового зростання вартості земельного капіталу в результаті 

об’єктивних закономірностей просторового розвитку й діяльності органів влади 

в умовах трансформації земельних відносин» [766].  

Інші вчені розглядають капіталізацію земель як процес її включення як 
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капіталу в економічний оборот. Такої думки дотримуються, наприклад, учені 

ННЦ «ІАЕ» [767; 768]. Саме такої позиції дотримуємося й ми в цьому 

дослідженні. 

Таблиця 5.26 

Оцінка потенційних обсягів кредитування інноваційних проєктів аграрних 

підприємств за регіонами України залежно від вартості застави землі 

Регіони 

Нормативна 

грошова оцінка 

ріллі (на 

1.01.2020 р.), 

тис. грн/га 

Площа 

ріллі, тис. 

га 

Нормативна 

вартість 

ріллі,  

млрд грн 

Оцінка потенційного 

обсягу кредитування за 

умови застави,  

млрд грн: 

40 % 50 % 60 % 

Україна 27,2 16528,7 449,6 179,8 224,8 269,8 
Вінницька 21,8 889,8 19,4 7,8 9,7 11,6 
Волинська 30,3 184,8 5,6 2,2 2,8 3,4 
Дніпропетровська 31,1 1024,7 31,9 12,8 16,0 19,1 

Донецька 21,4 603,0 12,9 5,2 6,5 7,7 
Житомирська 27,3 449,6 12,3 4,9 6,2 7,4 
Закарпатська 25,0 21,9 0,5 0,2 0,3 0,3 
Запорізька 26,1 968,2 25,3 10,1 12,7 15,2 
Івано-Франківська 26,5 166,3 4,4 1,8 2,2 2,6 
Київська 31,9 939,7 30,0 12,0 15,0 18,0 
Кіровоградська 27,1 944,0 25,6 10,2 12,8 15,4 

Луганська 21,5 660,7 14,2 5,7 7,1 8,5 
Львівська 27,0 229,8 6,2 2,5 3,1 3,7 
Миколаївська 31,0 813,3 25,2 10,1 12,6 15,1 
Одеська 30,4 1079,2 32,8 13,1 16,4 19,7 
Полтавська 21,9 1149,7 25,2 10,1 12,6 15,1 
Рівненська 26,8 233,1 6,2 2,5 3,1 3,7 
Сумська 29,0 760,9 22,1 8,8 11,1 13,3 
Тернопільська 32,2 1021,1 32,9 13,2 16,5 19,7 
Харківська 24,5 1073,1 26,3 10,5 13,2 15,8 
Херсонська 30,5 721,8 22,0 8,8 11,0 13,2 
Хмельницька 33,6 678,3 22,8 9,1 11,4 13,7 
Черкаська 33,3 779,9 26,0 10,4 13,0 15,6 
Чернівецька 24,1 93,2 2,2 0,9 1,1 1,3 
Чернігівська 27,2 923,5 25,1 10,0 12,6 15,1 

Джерело: авторські розрахунки на основі даних Державної служби України з питань 

геодезії, картографії та кадастру. 

Таким чином, під капіталізацією сільськогосподарських земель ми 

розуміємо процес її включення як капіталу в економічний обіг, що передбачає 

постановку на баланс і відображення вартості земельних ділянок і/або прав 

користування ними у фінансовій звітності аграрних підприємств різних форм 
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власності як передумови розвитку іпотечного кредитування й підвищення 

інвестиційної привабливості завдяки зростання валюти балансу. З огляду на це, 

ми розглядаємо можливість капіталізації сільгоспземель як потенційне джерело 

проєктного фінансування й продемонстровано це на прикладі регіонального 

рівня управління аграрним виробництвом в Україні [769]. Ми виконали оцінку 

потенційних обсягів кредитування інноваційних проєктів аграрних підприємств 

областей країни залежно від вартості застави землі (табл. 5.26). 

Оскільки в Україні наразі ще діє мораторій на купівлю-продаж 

сільськогосподарських земель, відповідно немає ринкової ціни, тому в 

розрахунках ми використовували нормативну грошову оцінку. Таким чином, за 

умови 40 % вартості застави землі потенційний обсяг кредитування 

інноваційних проєктів аграрних підприємств в Україні становить 179,8 млрд 

грн, за 50 % – 224,8 млрд грн, за 60 % – 269,8 млрд грн. Наочно регіональний 

розподіл потенційного обсягу кредитування інноваційних проєктів аграрних 

підприємств у розрізі областей України представлено на рис. 5.10, де всі 

регіони умовно згруповані в п’ять кластерів (груп). 

Результати оцінки потенційних обсягів кредитування інноваційних 

проєктів аграрних підприємств України залежно від вартості застави землі й 

права її оренди (табл. 5.27) свідчать про те, що в динаміці вони в цілому мають 

тенденцію до зростання, що пов’язано зі збільшенням нормативної грошової 

оцінки та орендної плати. Наприклад, якщо у 2010 р. за 50 % заставної вартості 

землі потенційна сума іпотечного кредитування інноваційних проєктів 

становила 102,0 млрд грн, то у 2020 р. – 224,8 млрд грн, тобто у 2,2 раза більше. 

Оскільки в Україні головною формою ринку землі є її оренда, актуальним є 

питання використання її вартості як нематеріального активу для залучення 

фінансових ресурсів. За умови 50 % вартості права оренди землі (або його 

переуступки) потенційна сума іпотечного кредитування інноваційних проєктів 

у 2010 р становила 3,0 млрд грн, а у 2020 р. – 19,5 млрд грн, що в 5,5 разів 

більше. Це хоч і відносно не велика сума порівняно з варіантом залучення 

кредитів під заставну вартість землі, проте їх використання могло б збільшити 
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потенціал проєктного фінансування інноваційної діяльності аграрних 

підприємств [770]. Слід звернути також увагу на те, що темпи зростання 

потенційного обсягу кредитування за умови застави вартості землі значно 

нижчі, ніж за умови застави вартості права оренди землі, що пов’язано з 

випереджаючими темпами збільшення орендної плати [771]. 

 

Рис. 5.10. Картограма потенційних обсягів кредитування інноваційних 

проєктів аграрних підприємств регіонів України за умови застави 50 % 

вартості землі у 2020 р., млрд грн  

Джерело: побудувала авторка на основі даних попередньої таблиці з використанням 

програми QGIS 3.10. 

На завершальному етапі ми визначили інвестиційний потенціал аграрних 

підприємств України в контексті проєктного фінансування з урахуванням 

заставної вартості земельного ресурсу й інвестиційного прибутку (сума чистого 

прибутку й амортизації основних засобів), результати наведено в табл. 5.28. 

Результати розрахунків свідчать про те, що інвестиційний потенціал (з 

урахуванням заставної вартості земельного ресурсу) проєктного фінансування 
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інноваційної діяльності аграрних підприємств України у 2020 р. становив 

363,6 млрд грн, що у 2,95 раза більше, ніж у 2010 р. – 123,1 млрд грн. 

Таблиця 5.27 

Оцінка потенційних обсягів кредитування інноваційних проєктів аграрних 

підприємств України залежно від вартості застави землі та права її оренди 

Роки 

Нормативна 

грошова 

оцінка ріллі, 

тис. грн/га 

Площа 

ріллі, 

тис. га 

Норма-

тивна 

вартість 

ріллі, 

млрд грн 

Оцінка 

потенційного 

обсягу 

кредитування за 

умови застави 

вартості землі, млрд 

грн: 

Орендна 

плата, 

грн/га 

Оцінка 

потенційного 

обсягу 

кредитування за 

умови застави 

права оренди землі, 

млрд грн: 

40 % 50 % 60 % 40 % 50 % 60 % 

2010 11,7 17435,2 204,0 81,6 102,0 122,4 348 2,4 3,0 3,6 

2011 11,7 17510,4 204,9 81,9 102,4 122,9 470 3,3 4,1 4,9 

2012 20,6 17632,6 363,2 145,3 181,6 217,9 539 3,8 4,8 5,7 

2013 20,3 17712,4 359,6 143,8 179,8 215,7 616 4,4 5,5 6,5 

2014 20,6 17158,3 353,5 141,4 176,7 212,1 664 4,6 5,7 6,8 

2015 25,8 16166,1 417,1 166,8 208,5 250,3 736 4,8 5,9 7,1 

2016 30,9 16528,7 510,7 204,3 255,4 306,4 862 5,7 7,1 8,5 

2017 30,9 16528,7 510,7 204,3 255,4 306,4 1369 9,1 11,3 13,6 

2018 30,9 16528,7 510,7 204,3 255,4 306,4 1613 10,7 13,3 16,0 

2019 27,2 16528,7 449,6 179,8 224,8 269,8 1915* 12,7 15,8 19,0 

2020 27,2 16528,7 449,6 179,8 224,8 269,8 2299* 15,2 19,0 22,8 

Примітка. У зв’язку із відсутністю офіційних статистичних даних площу ріллі у 2017–

2020 рр. прийнято на рівні 2016 р. 

*У зв’язку із відсутністю офіційних даних щодо середньої орендної плати в Україні за 

2019–2020 рр. значення цих показників спрогнозовано за параболою другого порядку. 

Джерело: авторські розрахунки на основі даних Державної служби статистики України 

та даних Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру. 

Аналіз структури інвестиційного потенціалу проєктного фінансування 

аграрних підприємств свідчить про те, що тут домінують потенційні кошти від 

капіталізації сільгоспземель, на частку яких припадає 61,8–89,1 %, у той час як 

амортизація займає залежно від року не більше 10,5 %, а на частку прибутку 

припадає від 7,4 % до 32,0 %. Разом із цим, у динаміці частка амортизації 

зростає, а частка капіталізації земель дещо знижується. Досить низьку питому 

вагу амортизації в структурі інвестиційного потенціалу можна пояснити, в 

першу чергу, значною недооцінкою основних фондів сільського господарства в 

порівнянні зі «справедливою вартістю», тобто відновною вартістю в цінах 
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звітного періоду. Таким чином, капіталізація земель може бути істотним 

джерелом фінансування інноваційних проєктів аграрних підприємств. 

Таблиця 5.28 

Інвестиційний потенціал аграрних підприємств України в контексті 

проєктного фінансування з урахуванням заставної вартості земель 

Роки 
Прибуток, 

млрд грн 

Аморти-

зація, 

млрд 

грн 

Інвести-

ційний 

прибуток, 

млрд грн 

Потенційний 

обсяг 

кредитування 

за умови 

застави 50 % 

вартості 

землі, млрд 

грн 

Інвестиційний 

потенціал 

проєктного 

фінансування, 

млрд грн 

Структура інвестиційного 

потенціалу проєктного 

фінансування, %: 

прибуток 
аморти-

зація 

капіта-

лізація 

земель 

2010 17,2 4,0 21,1 102,0 123,1 14,0 3,2 82,8 

2011 25,4 4,8 30,2 102,4 132,6 19,2 3,6 77,2 

2012 26,8 6,5 33,3 181,6 214,9 12,5 3,0 84,5 

2013 15,0 7,0 22,0 179,8 201,8 7,4 3,5 89,1 

2014 21,5 8,3 29,8 176,7 206,5 10,4 4,0 85,6 

2015 102,8 10,2 113,1 208,5 321,6 32,0 3,2 64,8 

2016 90,6 14,2 104,8 255,4 360,2 25,2 3,9 70,9 

2017 79,1 14,0 93,1 255,4 360,7 21,9 3,9 74,2 

2018 70,4 25,7 96,1 255,4 351,5 20,0 7,3 72,7 

2019 92,8 32,3 125,1 224,8 349,9 26,5 9,2 64,2 

2020 100,6* 38,2* 138,8 224,8 363,6 27,7 10,5 61,8 

Примітка: *прогнозний рівень. 

Джерело: авторські розрахунки на основі даних Державної служби статистики України 

та Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру. 

На першому етапі капіталізації сільгоспземель в Україні потрібно 

законодавчо врегулювати механізм застави права середньо- та довгострокової 

оренди землі, за якого заставодавець і землевласник не втрачають права 

власності на земельну ділянку в разі невиконання боргових зобов’язань. На 

другому етапі в результаті запуску ринку земель можна використовувати 

вартість земельних ділянок як заставу (іпотеку) в системі кредитування 

інноваційних проєктів аграрних підприємств. Разом із тим, включення вартості 

землі як капіталу та/або вартості права її оренди як нематеріального активу в 

економічний оборот має непрямий інвестиційний ефект, що полягає в 

підвищенні інвестиційної привабливості аграрних підприємств за рахунок 

постановки на їхні баланси специфічних активів – вартості сільгоспугідь та/або 
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прав користування ними [770]. 

Один із перспективних варіантів практичної реалізації пропозицій щодо 

капіталізації земель може ґрунтуватися на імплементації запропонованої 

вченими ННЦ «ІАЕ» моделі траєкторії розвитку системи іпотечного 

кредитування аграрних підприємств в аспекті забезпечення їх фінансовими 

активами [772] та методичних рекомендацій з облікового забезпечення 

інвестиційної привабливості вказаних підприємств [773]. Нині лише близько 

3 % сільгоспземель і прав користування ними оцінено та поставлено на баланси 

підприємств, це дорівнює 150 млн дол. США. Водночас Україна може 

підвищити їх капіталізацію до 25 млрд дол. США у найближчій перспективі 

[774, с. 6] та до 50 млрд дол. США у 2025 р. [774, с. 26]. З іншого боку, 

поліпшення інвестиційної привабливості земель аграрних підприємств є 

необхідною умовою прийняття інвесторами (у т. ч. іноземними) рішень щодо 

інвестицій. Для цього потрібно на державному рівні управляти факторами 

макросередовища, формуючи сприятливий інвестиційний клімат [775]. 

У контексті запровадження з 1.07.2021 р. ринку сільгоспземель зазначимо, 

що капіталізація цих земель стає більш перспективною, а потенційний обсяг 

іпотечного кредитування істотно залежатиме від ринкової ціни землі. Так, за 

розрахунками вчених Інституту землекористування НААН, ринкова оцінка 

сільгоспземель України після зняття мораторію може становити понад 

225 млрд дол. США (проти чинної нормативної грошової оцінки цих земель на 

рівні близько 40 млрд дол. США), що свідчить про недостатню капіталізацію 

земельних ресурсів сільського господарства, особливо у світовому масштабі 

(один великий європейський банк має активів понад 2 трлн дол. США) [776]. У 

такому випадку, зважаючи на можливе досягнення ціни землі на рівні, що в 

5,625 раза перевищує нормативну грошову оцінку, прогнозна потенційна сума 

іпотечного кредитування інноваційних проєктів аграрних підприємств за 50 % 

заставної вартості становить 1264,5 млрд грн. Очевидно, що цього можна буде 

досягнути не відразу після запуску ринку, а щонайменше через певний період 

його функціонування, що супроводжуватиметься підвищенням цін на землю. 
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5.3. Концептуальні засади інституційного забезпечення управління 

інноваційними проєктами аграрних підприємств 

 

Ми погоджуємося з тим, що інституції – це «правила гри», норми; 

інститути – це організації, кодекси правил, установ, законів; у процесі розвитку 

інституції втілюються в інститутах [777]. 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. 

Беручи до уваги несформованість інституційного середовища інноваційної 

діяльності й вітчизняні інституційні особливості функціонування економічних 

відносин (зокрема, низький рівень довіри аграрних підприємств до інститутів 

ринку та державних інститутів, низька ефективність державного регулювання, 

високі трансакційні витрати й невизначеність, відсутність ефективного 

механізму фінансового забезпечення, брак інфраструктури й кадрів), а також 

ураховуючи напрацювання вітчизняних економістів щодо інституційного 

регулювання розвитку аграрного сектора [778], ми розробили концептуальні 

засади інституційного забезпечення управління інноваційними проєктами цих 

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. 

Запропонована логічно-смислова модель (рис. 5.11) відображає концептуальне 

бачення класифікації та ієрархії компонентів інституційного забезпечення 

управління інноваційними проєктами аграрних підприємств за такими 

базовими рівнями: формальні інститути → професійні та міжпрофесійні 

інститути → неформальні інститути. Кожен із базових інститутів передбачає 

певний набір взаємопов’язаних і взаємозалежних похідних інститутів та 

інституцій, ефективне поєднання яких має сприяти досягненню поставленої мети. 
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Рис. 5.11. Логічно-смислова модель компонентів інституційного 

забезпечення управління інноваційними проєктами аграрних підприємств  

Джерело: сформувала авторка на основі аналізу літературних джерел.  

Практична реалізація логічно-смислової моделі передбачає постійне 

вдосконалення всієї сукупності інститутів й інституцій шляхом 

цілеспрямованого впливу на них організаційно-економічними, регуляторними, 

адміністративними та соціально-психологічними важелями. При цьому 

формальні інститути слід розвивати передусім у напрямі вдосконалення 

інституційного регулювання інноваційної й інвестиційної діяльності, а також у 

галузевій (аграрній) площині з урахуванням специфіки цього сегмента 

інституційного регулювання; ключовим напрямом розвитку професійних і 

Мета: підвищення ефективності управління за рахунок подолання 

бар’єрів на шляху до трансферу інновацій і впровадження проєктів 

Професійні та між-

професійні інститути 

науки, освіти, 

професійних об’єднань 

(методичне, навчальне, 

інформаційне та 

консультаційне 

забезпечення) 

Інститути й інституції управління інноваційними проєктами 

Професійні проєктні менеджери (сертифіковані)  

 

Неформальні інститути 

«у головах людей» 

Інвестори та інші учасники проєктів (стейкголдери) 

Наука 

Професійні проєктні організації 

Власники та менеджери агробізнесу 

Користувачі інформації 

Концепції, стратегії, програми 

Вища освіта 

Стандарти (національні та зарубіжні (глобальні)) 

Професійні видання, проєкти 

Он-лайн курси, бізнес-школи, тренінги, семінари 

Методичні рекомендації, відомчі норми технічного 

проєктування 

Законодавство  

 

Формальні інститути 

– «правила гри» 

Суб’єкти ринкового й державного регулювання та впровадження 
інноваційних проєктів 
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міжпрофесійних інститутів вважаємо підвищення ефективності аграрної освіти в 

напрямі приведення кількісних і якісних показників до реальної потреби фахівців 

й очікувань аграрного бізнесу, 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.  

Дослідники С. К. Хаджирадєва, Т. К. Гречко визначили передумови та 

основні етапи державного механізму активізації готовності до сприйняття 

інновацій в Україні, що реалізовується в коротко- і довгостроковому сценаріях. 

Перший варіант (включає етапи: зондування актуальних умов, підготовка умов, 

реалізація проєктів) забезпечує гарантії інвестицій в інноваційні проєкти в 

режимі «тут і зараз», а другий – спрямований на довгострокове формування 

інституційного середовища, що підтримує інноваційну активність економічних 

агентів, зокрема «передбачає трансформацію неформальних інститутів з метою 

створення нової ідентичності економічних агентів і способів їх взаємодії, що 

підтримують інноваційну активність» [779]. Погоджуючись із цими 

пропозиціями, вважаємо, що один сценарій не тільки не виключає іншого, а 

навпаки – вони доповнюють один одного й фактично вказують на напрями дій 

щодо формування належного інституційного середовища.  

На відміну від політики ЄС, українська національна інноваційна політика 

формується фрагментарно через відсутність національної програми дій щодо 

розвитку інновацій, неузгодженість планів і відсутність синергії в діяльності 

основних стейкголдерів інноваційної діяльності, що призводить до 

неефективного використання коштів, зневіри в силах і взаємних звинувачень у 

лобіюванні групових інтересів [780], зростання трансакційних витрат.  

У світі функціонує ціла низка національних і міжнародних асоціацій з 

управління проєктами, які запровадили професійну сертифікацію проєктних 

менеджерів на основі розроблених систем знань і компетентностей. 
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Концентрація зусиль на розвитку компетентностей з управління проєктами 

дуже часто сприяє істотному підвищенню ефективності впровадження проєктів, 

у першу чергу за параметрами строків і бюджету [781]. Отже, інституційні 

засади розвитку професії проєктного менеджера загалом сформовано.  

Для управління інноваційними проєктами аграрним підприємствам варто 

використовувати широко розповсюджені й апробовані міжнародні та 

національні стандарти, зокрема: (1) ISO 10006 (Quality management systems – 

Guidelines for quality management in projects), в Україні його гармонізовано під 

назвою ДСТУ ISO 10006:2005 «Системи управління якістю. Настанови щодо 

управління якістю в проєктах»; (2) ISO 21500:2012 (Guidance on project 

management); (3) Prince 2 (Projects in Controlled Environments); (4) P2M (The 

Guidebook for Project and Program Management for Enterprise Innovation; 

(5) PMBOK (A Guide to the Project Management Body of Knowledge) [74; 782]; 

(6) GreenPM (Green Project Management). Ці й інші стандарти ґрунтовно 

описано в літературі, тому головне завдання полягає в ознайомленні з ними 

менеджерів проєктів для подальшого використання. З огляду на специфіку 

інноваційних проєктів та аграрного сектора для пріоритетного застосування є 

підстави рекомендувати стандарт P2M і GreenPM.  

У 2010 р. опубліковано «Керівництво з управління інноваційними 

проєктами і програмами організацій» [783] і стандарт Міністерства фінансів 

України «Управління інноваційними проєктами та програмами» [784]. Вони 

ґрунтуються на японському стандарті управління проєктами P2M.  

Крім стандартизованих методологій управління проєктами, варто 

використовувати й інноваційні, зокрема Agile, Lean, Kanban, Scrum, кожна з 

яких має певні переваги й особливості, які слід брати до уваги під час вибору з 

урахуванням конкретних ситуаційних умов [785; 786]. 

Підвищенню результативності й ефективності економічного управління 

інноваційними проєктами аграрних підприємств сприятиме впровадження 

стандартизації інноваційного менеджменту. Узагальнення зарубіжного досвіду 

дало змогу Л. О. Лігоненко виокремити два типи стандартів: (1) стандарти-
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керівництва (пріоритет у їх розробці належить Британському інституту 

стандартів (BSI)) і (2) стандарти для проведення аудиту й сертифікації (цей тип 

подібний до стандартів ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 1800, прикладами є 

стандарти Іспанії (UNE 166002:2006) та Португалії (NP 4457:2007) [787]. Серед 

європейських стандартів з інноваційного менеджменту заслуговує уваги та 

впровадження в Україні стандарт CEN/TS 16555 «Innovation Management», 

основні рекомендації якого викладено в роботі [788]. Зважаючи на те, що в 

Україні формальні підстави для розроблення й упровадження подібних 

стандартів створено Законом України «Про стандартизацію», слід погодитися з 

рекомендаціями Л. О. Лігоненко щодо першочергових завдань для 

впровадження кращого європейського досвіду в українські реалії: 

(1) ініціювати розроблення національних стандартів з інноваційного 

менеджменту шляхом підготовки пропозицій щодо формування програми робіт 

із національної стандартизації; (2) гармонізувати національні стандарти з 

відповідними міжнародними, регіональними стандартами та кодексами 

усталеної практики шляхом перекладу на українську мову; (3) урахувати в 

національних стандартах кращий український досвід управління 

впровадженням інновацій, підготувати коментарі-роз’яснення до них; 

(4) сприяти заохоченню суб’єктів підприємництва до участі в розробленні 

національних стандартів, їх вивчення та впровадження; (5) поширювати 

інформацію щодо змісту міжнародних стандартів з інноваційного 

менеджменту, передбачивши їх розгляд під час викладання відповідних 

дисциплін [787] і курсів підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів.  

Під час управління інноваційними проєктами органічного виробництва 

рекомендовано враховувати не тільки стандарти управління проєктами, а й 

стандарти екологічного менеджменту для екологічної сертифікації. Є підстави 

погодитися з пропозиціями щодо «створення внутрішніх корпоративних 

стандартів з управління агроекологічними проєктами, технологічними 

процесами виробництва, переробки, механізації, узгоджених із міжнародними 

екологічними стандартами й кращими світовими практиками» [118], що 
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сприятиме впровадженню інтегрованих систем менеджменту [789].  

З огляду на те, що місія інститутів полягає в забезпеченні створення 

необхідного інституційного середовища для побудови конструктивних 

економічних відносин як стимулів продукування й упровадження інновацій 

[790], для сприяння досягненню цьому проведено дослідження щодо 

ідентифікації бар’єрів, які перешкоджають комерційному трансферу новацій. 

Багато досліджень основних бар’єрів на шляху розвитку інновацій 

здійснено в різних галузях і країнах. Наприклад, H. Chesbrough, M. Laukkanen 

та S. Patala вивчали питання, що пов’язані з можливостями та бар’єрами на 

шляху до сталих інновацій у бізнес-моделях [791; 792]. Різні дослідження та 

вчені оцінювали бар’єри, драйвери, фактори та можливості для впровадження 

інновацій у різних галузях [793; 794; 795; 796] і бар’єри, що заважають 

інноваціям у малих і середніх підприємствах [797; 798]. Важливий внесок у 

розвиток цих питань у сільському господарстві різних країн зробили D. Kudová, 

H. Chládková [799], M. Latushko, M. Radko [800], T. Tomich та ін. [801], 

S. Wigboldus та ін. [802]. Учені J. Björklund як і O. Sivertsson та J. Tell [803; 804] 

визначили три основні типи бар’єрів на шляху до сталих інновацій у бізнес-

моделях сільського господарства Швеції: зовнішні, внутрішні та контекстні. 

Вони вважають, що когнітивні здібності впливають на наміри, поведінку та дії; 

деякі бар’єри, спричинені людським фактором (ставлення людей, соціальні 

норми й традиції); деякі бар’єри стосуються певної галузі чи підприємств; інші 

бар’єри, такі як урядові постанови та погода, є більш абстрактними [803; 804]. 

H. Harizanova-Bartos та A. Dimitrova дійшли висновку, що бар’єрами на шляху 

впровадження інновацій у сільському господарстві Болгарії є вартість 

інвестицій в інновації та відсутність інформації про можливі інновації, а також 

традиційне мислення болгарського фермера [296]. Одночасно «факторами, що 

найбільше впливають на прийняття інновацій, є розмір ферми, готовність фермера 

ризикувати та фінансування банками та небанківськими установами» [296]. 

Українські дослідники вивчали основні бар’єри на шляху розвитку 

інновацій і комерціалізації результатів досліджень в економіці України [805; 
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806; 807; 808] та проблемні аспекти інноваційного розвитку сільського 

господарства [809; 810]. Однак жодне із цих досліджень не вивчає бар’єри на 

шляху впровадження інновацій в українському сільському господарстві. 

З огляду на це, важливо визначити критичні бар’єри на шляху 

впровадження інновацій в аграрному секторі кожної країни з урахуванням 

національних особливостей. Цей етап дослідження мав на меті визначити 

можливості та бар’єри на шляху трансферу інновацій і впровадження 

інноваційних проєктів в аграрній галузі в контексті агробізнесу 4.0 в Україні. 

Бар’єри, що перешкоджають перетворенню результатів наукових 

досліджень в інноваційну продукцію, мають різну природу – економічну, 

юридичну, організаційну. Тому причинно-наслідкові зв’язки між бар’єрами 

настільки складні, що їх неможливо визначити математично. Крім того, 

відсутні необхідні для екстраполяції дані. З огляду на це ми обрали для 

досліджень метод експертних оцінок, а саме спрощений метод Delphi [811]. На 

першому етапі дослідження ми, спираючись на розробки П. М. Цибульова, 

В. Ф. Корсуна [807], сформували перелік бар’єрів, що перешкоджають 

комерційному трансферу новацій в агровиробництво. Цей перелік включає 

32 бар’єри у розрізі трьох сфер – рослинництво, землекористування й 

тваринництво (дод. Е). На другому етапі експертам запропоновано здійснити 

незалежну експертну оцінку вагомості кожного з бар’єрів за п’ятибальною 

шкалою. Якщо бар’єр найвагоміший, то його оцінюють у 5 балів, якщо бар’єр 

незначний, то 1 бал. Крім того, експертам запропоновано доповнити ці бар’єри, 

відповівши на запитання: «Які, на Ваш погляд, є бар’єри між результатами 

наукових досліджень та інноваційною продукцією, тобто, що заважає 

трансферу інновацій і впровадженню проєктів в аграрному секторі?» 

Експертами обрано фахівців, які мають досвід і знання у сфері інноваційної 

діяльності й представляють різні наукові галузі: економіку, менеджмент, право, 

рослинництво, земельні відносини, тваринництво. Переважно це були 

кандидати й доктори наук, їх кількість – 22 особи. На третьому етапі одержані 

від експертів дані обробляли методами математичної статистики й проведено 



442 

аналіз здобутих результатів. У результаті статистичної обробки одержаних 

експертних оцінок визначено рейтинг бар’єрів, що заважають комерціалізації 

наукових досліджень в агровиробництво (табл. 5.29).  

Таблиця 5.29 

Експертна оцінка значущості бар’єрів, що заважають трансферу інновацій 

і впровадженню проєктів в аграрній сфері України 

№ 

з/п 
Зміст бар’єра 

У сфері рос-

линництва 

У сфері земле-

користування 

У сфері 

тваринництва 

середня 

оцінка, 

балів 

% 

середня 

оцінка, 

балів 

% 

середня 

оцінка, 

балів 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Відсутність налагоджених контактів науковців у 

бізнес-середовищі 
2,909 58,2 3,000 60,0 3,318 66,4 

2 Недостатнє стимулювання суб’єктів інноваційної 

діяльності, зокрема авторів розробок 
4,182 83,6 3,636 72,7 4,545 90,9 

3 Низький рівень науково-технічної бази наукових 

організацій  
4,045 80,9 4,000 80,0 4,864 97,3 

4 Переважна кількість науковців не усвідомили 

важливість комерціалізації і не вміють 

комерціалізувати результати своїх досліджень  

3,409 68,2 3,773 75,5 3,955 79,1 

5 Відсутня державна підтримка інноваційного 

бізнесу  
3,727 74,5 3,818 76,4 3,909 78,2 

6 Держава недостатньо стимулює інноваційну 

діяльність як у фінансовому, так і в 

організаційному плані 

3,318 66,4 3,619 72,4 3,500 70,0 

7 Низька мотивація науковців 4,409 88,2 3,727 74,5 4,591 91,8 

8 Відсутність на внутрішньому ринку попиту на 

інноваційну продукцію 
2,727 54,5 3,682 73,6 3,727 74,5 

9 Недостатній за обсягом і нераціональний за 

напрямами розподіл державного фінансування 

інноваційних проєктів 

3,091 61,8 3,364 67,3 2,727 54,5 

10 Науковці, як правило, спочатку отримують 

результати НДР, потім шукають шляхи для їх 

використання, а не навпаки 

3,591 71,8 3,818 76,4 3,773 75,5 

11 Науковці не зорієнтовані на ринок 3,682 73,6 3,636 72,7 4,045 80,9 

12 Неусвідомлення визначальної ролі 

інтелектуальної власності в розвитку економіки 

першими особами (урядовцями, керівниками 

наукових організацій й аграрних підприємств) 

2,955 59,1 2,773 55,5 3,182 63,6 

13 Переважна кількість робіт, що виконують, 

закінчуються написанням звітів, що непридатні 

для дальшої розробки 

3,409 68,2 3,455 69,1 3,818 76,4 

14 Незацікавленість державних службовців у 

здійсненні інноваційної політики 
2,545 50,9 3,000 60,0 2,545 50,9 

15 Більшість академічних інститутів мають статус 

неприбуткової організації, що істотно зменшує 

можливість заснування ними інноваційних 

підприємств 

3,545 70,9 3,864 77,3 3,545 70,9 

16 В аграрній науці планують напрями наукових 

досліджень, не орієнтуючись на ринок 
3,682 73,6 3,818 76,4 3,682 73,6 
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Продовження табл. 5.29 

1 2 3 4 5 6 7 8 

17 Відсутність державної інноваційної політики та 

стратегічних програм розвитку галузей економіки 
2,545 50,9 3,045 60,9 2,545 50,9 

18 Несприятливість виробничої сфери до інновацій 2,182 43,6 2,727 54,5 2,818 56,4 

19 Низька ефективність конкурсів щодо одержання 

проєктного фінансування НДР 
2,136 42,7 3,045 60,9 2,727 54,5 

20 Більша половина науковців орієнтована на 

виконання фундаментальних досліджень 
3,045 60,9 3,409 68,2 3,409 68,2 

21 Надмірно складний механізм створення 

технопарків 
2,545 50,9 2,955 59,1 2,545 50,9 

22 Незначний внесок іноземного капіталу до 

інноваційної сфери України 
3,364 67,3 3,182 63,6 3,364 67,3 

23 Неготовність малих і середніх підприємств до 

сприйняття інновацій 
2,727 54,5 2,864 57,3 3,500 70,0 

24 Закони у сфері інноваційної діяльності надають 

деякі преференції технопаркам, що фактично не 

виконуються, і практично не надають 

преференцій малим інноваційним підприємствам 

2,727 54,5 2,955 59,1 2,727 54,5 

25 Значна кількість талановитих науковців 

переорієнтувалась на виконання замовлень 

іноземних наукових центрів і компаній 

3,227 64,5 3,045 60,9 3,409 68,2 

26 Науковці не володіють достатніми знаннями й 

уміннями для розроблення та реалізації 

інноваційних проєктів 

2,500 50,0 3,045 60,9 3,091 61,8 

27 Спростився доступ до західних технологій, тому 

часто вигідніше купити за кордоном нову 

технологію, ніж розробляти її власними силами 

4,000 80,0 3,500 70,0 4,455 89,1 

28 Неузгодженість законодавчої бази, що регулює 

правовідносини у сфері інноваційної діяльності 
3,409 68,2 2,909 58,2 3,591 71,8 

29 Небажання держслужбовців ризикувати, 

приймаючи управлінські рішення у сфері 

інноваційної діяльності 

3,000 60,0 2,818 56,4 3,227 64,5 

30 Аграрна наука має недостатньо коштів на правову 

охорону результатів наукових досліджень 
2,500 50,0 2,227 44,5 2,136 42,7 

31 Є протиріччя між відносно довгим періодом 

реалізації інноваційного проєкту й коротким 

терміном перебування урядовців при владі  

2,773 55,5 2,591 51,8 3,136 62,7 

32 Науковці не володіють достатніми цифровими 

компетентностями для створення й просування 

розробок в умовах індустрії 4.0 

2,636 52,7 2,955 59,1 2,455 49,1 

Джерело: авторські дослідження на основі результатів опитування експертів. 

Як свідчать здобуті дані, найбільш значущими виявилися такі ТОП-5 

бар’єрів: (і) у рослинництві – низька мотивація науковців (середня оцінка – 

4,409), недостатнє стимулювання суб’єктів інноваційної діяльності, зокрема 

авторів розробок (4,128), низький рівень науково-технічної бази наукових 

організацій (4,045), спростився доступ до зарубіжних технологій, тому іноді 

вигідніше купити нову закордонну технологію, ніж розробляти її власними 

силами (4,000), відсутня державна підтримка інноваційного бізнесу (3,727); 
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(іі) у землекористуванні – низький рівень науково-технічної бази наукових 

організацій (4,000), більшість академічних інститутів мають статус 

неприбуткової організації, що істотно зменшує можливість заснування ними 

інноваційних підприємств (3,864), відсутня державна підтримка інноваційного 

бізнесу (3,818), в аграрній науці планують напрями наукових досліджень, не 

орієнтуючись на ринок (3,818), науковці зазвичай спочатку здобувають 

результати НДР, а потім шукають шляхи для їх упровадження, а не навпаки 

(3,818); (ііі) у тваринництві – низький рівень науково-технічної бази наукових 

організацій (4,864), низька мотивація науковців (4,591), недостатнє 

стимулювання суб’єктів інноваційної діяльності, зокрема авторів розробок 

(4,545), спростився доступ до зарубіжних технологій, тому іноді вигідніше 

купити нову закордонну технологію, ніж розробляти її власними силами 

(4,455), науковці не зорієнтовані на ринок (4,045). Отже, наскрізним бар’єром, 

притаманним усім трьом сферам, є низький рівень науково-технічної бази 

наукових організацій.  

Результати оцінювання засвідчили слабку та помірну узгодженість думок 

експертів щодо значущості бар’єрів (табл. 5.30). 

Таблиця 5.30 

Оцінка узгодженості думок експертів стосовно значущості бар’єрів,  

що заважають трансферу інновацій і впровадженню проєктів  

в аграрній сфері України 

Сфери 

Значення 

Коефіцієнт конкордації 

Кендела (W) 

Критерій Пірсона 

(χ2) 

У галузі рослинництва 0,40 275,29 

У землекористуванні 0,22 150,23 

У галузі тваринництва 0,49 333,78 

Джерело: розрахувала авторка. 

Так, у рослинництві думки експертів були помірно узгоджені, при цьому 

розрахункове значення критерію Пірсона істотно перевищувало його табличну 

величину (49,80), отже результати є узгодженими та статистично надійними. У 

землекористуванні рівень узгодженості думок був найнижчим, однак 

прийнятним для нашого дослідження, оскільки фактичне значення критерію 
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Пірсона, знову-таки істотно перевищувало його табличну величину (49,80). 

Нарешті, у тваринництві думки експертів були найбільш узгодженими, а 

результати статистично надійними, оскільки фактична величина критерію 

Пірсона істотно перевищувала табличну (49,80). Отже, здобуті дані мають сенс 

і можуть використовуватися для ухвалення важливих рішень щодо подолання 

виявлених у процесі дослідження бар’єрів.  

Визначені бар’єри складно порівнювати між собою, оскільки вони 

відрізняються своєю природою та належать до різних сфер. Для зручності 

аналізу всі ці бар’єри умовно узагальнено в п’ять груп: 

- неналежне фінансування інноваційної діяльності; 

- недосконалість управління інноваційною діяльністю; 

- недостатня компетентність суб’єктів інноваційної діяльності; 

- недосконалість нормативно-правової бази інноваційної діяльності; 

- відсутність ефективної інноваційної інфраструктури. 

Розглянемо ці групи бар’єрів більш детально (рис. 5.12–5.15, 5.17). Як ми й 

очікували, за інтегральним для трьох аналізованих сфер рейтингом на перше 

місце потрапила група бар’єрів (рис. 5.12), що характеризують неналежне 

фінансування інноваційної діяльності (середня оцінка – 3,482). Зазначимо, що 

ця група бар’єрів є визначальною, оскільки без їх подолання не можна усунути 

інші бар’єри для ефективного трансферу інновацій в аграрній сфері. 

Щодо цієї групи бар’єрів, то ми вже зазначали в п. 3.1 про мізерність 

коштів, які виділяють із державного бюджету на фінансування науки загалом й 

аграрної зокрема, чого звичайно замало для забезпечення ефективного старту 

інновацій. Але навіть цей фінансовий ресурс, на думку П. М. Цибульова, 

В. Ф. Корсуна, використовують не кращим способом. Так, розподіл 

фінансування між фундаментальними, прикладними дослідженнями та 

розробками становить 25 : 19 : 56 %, тобто співвідношення між обсягами 

фінансування науки й розробок становить усього 1,27, у той час як у світі – 

1 : 10 [812]. Деформованим, на їхню думку, є співвідношення між обсягом 

фінансування фундаментальної та прикладних наук 1,32 : 1,0, хоча витрати на 
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прикладні дослідження зазвичай більші, ніж на фундаментальні. Світовий 

досвід свідчить про те, що співвідношення фінансування етапів життєвого 

циклу інноваційної продукції – науково-дослідні й дослідно-конструкторські 

роботи (НДКР) : розробка : виробництво дорівнює 1 : 10 : 100 [806]. 

 

Рис. 5.12. Експертна оцінка значущості бар’єрів, що характеризують 

неналежне фінансування інноваційної діяльності 

Примітка. Бар’єри № 2 – недостатнє стимулювання суб’єктів інноваційної діяльності, 

зокрема авторів розробок; 3 – низький рівень науково-технічної бази наукових організацій; 

5 – відсутня державна підтримка інноваційного бізнесу; 9 – недостатній за обсягом і 

нераціональний за напрямами розподіл державного фінансування інноваційних проєктів; 

22 – незначний внесок іноземного капіталу до інноваційної сфери України; 30 – аграрна 

наука має недостатньо коштів на правову охорону результатів наукових досліджень. 

Джерело: побудувала авторка на основі результатів опитування експертів. 

Подібної думки дотримуються й інші вчені, наголошуючи на тому, що для 

одержання економічного ефекту від інновацій співвідношення між витратами 

на трьох головних стадіях (фундаментальні дослідження – дослідно-

конструкторські розробки – промислове освоєння) повинно становити 1:10:100, 

тобто витрати на реалізацію інноваційного проєкту мають бути в 100 разів вищі 
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за суму витрат на здобуття результату фундаментальних досліджень. Важливу 

роль у цьому процесі відіграє стадія випробування, оскільки на ринку мають 

бути представлені ефективні об’єкти трансферу [813, с. 5]. Наступною за 

рейтингом вийшла на друге місце група бар’єрів (рис. 5.13), що характеризують 

недосконалість управління інноваційною діяльністю (середня оцінка – 3,414). 

 

Рис. 5.13. Експертна оцінка значущості бар’єрів, що характеризують 

недосконалість управління інноваційною діяльністю 

Примітка. Бар’єри № 1 – відсутність налагоджених контактів науковців у бізнес-

середовищі; 7 – низька мотивація науковців; 11 – науковці не зорієнтовані на ринок; 13 – 

переважна кількість робіт, що виконують, закінчуються написанням звітів, що непридатні 

для дальшої розробки; 14 – незацікавленість державних службовців у здійсненні 

інноваційної політики; 16 – в аграрній науці планують напрями наукових досліджень, не 

орієнтуючись на ринок; 19 – низька ефективність конкурсів щодо одержання проєктного 

фінансування НДР; 27 – спростився доступ до західних технологій, тому часто вигідніше 

купити за кордоном нову технологію, ніж розробляти її власними силами; 29 – небажання 

держслужбовців ризикувати, приймаючи управлінські рішення у сфері інноваційної 

діяльності. 

Джерело: побудувала авторка на основі результатів опитування експертів. 

У цій групі бар’єрів першочерговими є низька мотивація науковців (4,591 

– у тваринництві; 3,727 – у землекористуванні; 4,409 – у рослинництві), 

спрощення доступу до західних технологій, тому часто вигідніше купити за 

3,318

4,591

4,045

3,818

2,545

3,682

2,727

4,455

3,227

3,000

3,727

3,636

3,455

3,000

3,818

3,045

3,500

2,818

2,909

4,409

3,682

3,409

2,545

3,682

2,136

4,000

3,000

1 2 3 4 5

1

7

11

13

14

16

19

27

29

Середня оцінка, балів

П
о
р

я
д

к
о

в
и

й
 н

о
м

ер
 б

а
р

’є
р

а

У рослинництві У землекористуванні У тваринництві



448 

кордоном нову технологію, ніж розробляти її власними силами (4,455 – у 

тваринництві; 3,500 – у землекористуванні; 4,000 – у рослинництві), науковці 

не зорієнтовані на ринок (4,045 – у тваринництві; 3,636 – у землекористуванні; 

3,682 – у рослинництві), що певною мірою підтверджує попередні висновки. 

Отже, вдосконалення управління інноваційною діяльністю тісно пов’язано з 

поліпшенням мотивації суб’єктів цієї діяльності, їх переорієнтацією на ринок і 

налагодженням контактів у бізнес-середовищі. Із попередньою тісно пов’язана 

група бар’єрів (табл. 5.14), що характеризують недостатню компетентність 

суб’єктів інноваційної діяльності (середня оцінка – 3,200). 

 

Рис. 5.14. Експертна оцінка значущості бар’єрів, що характеризують 

недостатню компетентність суб’єктів інноваційної діяльності 

Примітка. Бар’єри: № 4 – переважна більшість учених не усвідомили важливість 

комерціалізації і не вміють комерціалізувати результати своїх досліджень; 10 – науковці 

зазвичай спочатку здобувають результати НДР, а потім шукають шляхи для їх упровадження, а 

не навпаки; 12 – неусвідомлення визначальної ролі інтелектуальної власності в розвитку 

економіки першими особами (урядовцями, керівниками наукових установ й аграрних 

підприємств); 25 – значна кількість талановитих учених переорієнтувалась на виконання 

замовлень зарубіжних організацій; 26 – науковці не володіють достатніми знаннями й уміннями 

для розроблення та реалізації інноваційних проєктів; 32 – науковці не володіють достатніми 

цифровими компетентностями для створення й просування розробок в умовах індустрії 4.0. 

Джерело: побудувала авторка на основі результатів опитування експертів. 
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Варто зазначити, що згідно з положеннями інституційної теорії, ця група 

бар’єрів знаходить своє відображення в соціокультурному психотипі суб’єкта 

інноваційної діяльності, тому варто погодитися з тим, що фундаментальною 

передумовою подолання всіх бар’єрів є переосмислення місця й ролі 

інтелектуальної власності та інновацій у розвитку економіки науковцями й 

першими особами (урядовцями, керівниками наукових організацій і аграрних 

підприємств), підвищення компетентності та психологічної готовності суб’єктів 

інноваційної діяльності до комерціалізації результатів досліджень, важливу 

роль у чому відіграє мотивація, зокрема матеріальне стимулювання. Це саме 

стосується й соціокультурного психотипу власників і менеджерів агробізнесу, 

що разом з економічними чинниками стримують упровадження інновацій, про 

що свідчать попередні наші дослідження [814]. 

Через неврегульованість питання комерціалізації та введення в 

господарський обіг ОПІВ з урахуванням раціонального поєднання інтересів 

авторів, бізнесу й держави частка нематеріальних активів у структурі загальної 

вартості активів аграрних підприємств України не перевищує 2,5 %, тоді як у 

ЄС цей показник становить 50 % [680]. Це, до речі, є однією з причин низької 

інтелектуальної готовності цих підприємств до впровадження інноваційних 

проєктів та управління ними, що виявлено раніше. 

Для подолання бар’єрів цієї групи варто також реалізувати заходи щодо 

підвищення рівня володіння науковцями достатніми знаннями й уміннями для 

розроблення й реалізації інноваційних проєктів і достатніми цифровими 

компетентностями для створення й просування розробок в умовах індустрії 4.0. 

Очевидно, що здійснювати ефективне управління інноваційною діяльністю 

важко в умовах недосконалої нормативно-правової бази цієї діяльності, тому, 

природно, що наступною за рейтингом є група бар’єрів (рис. 5.15), що 

характеризують недосконалість нормативно-правової бази інноваційної 

діяльності (середня оцінка – 3,074). Серед найбільш значущих бар’єрів такі: 

держава недостатньо стимулює інноваційну діяльність як у фінансовому, так і в 

організаційному плані (3,318 – у рослинництві; 3,619 – у землекористуванні; 
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3,500 – у тваринництві), неузгодженість законодавчої бази, що регулює 

правовідносини у сфері інноваційної діяльності (3,409 – у рослинництві; 2,909 – 

у землекористуванні; 3,591 – у тваринництві), законодавство у сфері 

інноваційної діяльності надає деякі пільги технопаркам, що фактично не 

реалізовано, і практично не створює преференцій малим інноваційним 

підприємствам (2,727 – у рослинництві; 2,955 – у землекористуванні; 2,727 – у 

тваринництві). Подолання цих бар’єрів перебуває у правовій площині, що 

належить до компетенції законодавчої та виконавчої влади [815].  

 

Рис. 5.15. Експертна оцінка значущості бар’єрів, що характеризують 

недосконалість нормативно-правової бази інноваційної діяльності 

Примітка. Бар’єри № 6 – держава недостатньо стимулює інноваційну діяльність як у 

фінансовому, так і в організаційному плані; 17 – відсутність державної інноваційної політики 

та стратегічних програм розвитку галузей економіки; 24 – законодавство у сфері 

інноваційної діяльності надає деякі пільги технопаркам, що фактично не реалізовано, і 

практично не створює преференцій малим інноваційним підприємствам; 28 – суперечливість 

законодавчої бази, що регулює правовідносини у сфері інноваційної діяльності. 

Джерело: побудувала авторка на основі результатів опитування експертів. 

Характеризуючи цю групу бар’єрів, зазначимо, що, згідно з дослідженнями 

П. М. Цибульова, В. Ф. Корсуна, інноваційну діяльність в Україні регулюють 

понад 80 законів і постанов Кабінету Міністрів України. Особливо важливими 

серед них є закони України: «Про інноваційну діяльність», «Про пріоритетні 

напрями інноваційної діяльності в Україні»; «Про спеціальний режим 
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інноваційної діяльності технологічних парків», «Про інвестиційну діяльність». 

Аналіз цих законів показує, що в окремих випадках вони не тільки не сприяють 

інноваційній діяльності, а навіть створюють додаткові бар’єри на шляху 

комерціалізації результатів наукових досліджень. Так, Закон України «Про 

інноваційну діяльність» передбачає надмірно складну процедуру затвердження 

та фінансування інноваційних проєктів, монополізує цю процедуру. Для того, 

щоб зареєструвати інноваційний проєкт для технопарку, необхідно одержати 

від міністерств 17 висновків і це ще не гарантує одержання фінансування 

проєкту. Закон України «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в 

Україні» орієнтує на підтримання та розвиток III та IV технологічного укладу 

замість V та VI, тобто орієнтує на вчорашній день. Вважають, що технопарки в 

Україні є найбільш пристосованими для комерціалізації результатів наукових 

досліджень. Водночас механізм створення таких парків надзвичайно складний. 

Так, легалізація технопарку вимагає внесення його до Закону України «Про 

спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків», тобто 

рішення приймають на рівні Верховної Ради України, що є досить складною та 

довготривалою процедурою. Реалізація інноваційних проєктів потребує 

істотних інвестицій. Водночас, згідно із Законом України «Про інвестиційну 

діяльність», інвестор зобов’язаний одержати багаточисленні дозволи та 

узгодження, позитивний комплексний висновок державної експертизи щодо 

додержання в інвестиційних програмах і проєктах чинних нормативів. Цей 

закон тільки декларує, а не дає реальних гарантій щодо захисту інвестицій, що 

відлякує потенційних інвесторів [806].  

Ми повністю погоджуємося з пропозиціями щодо вдосконалення 

нормативно-правової бази інвестиційно-інноваційної діяльності, які 

передбачають внесення змін до Закону України «Про стимулювання 

інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення 

нових робочих місць» шляхом (і) зменшення вартості інвестиційного проєкту, 

за яким передбачено державну підтримку інвестиційної діяльності, до 100 тис. 

євро; (іі) зниження кількість створення нових робочих місць для працівників, 
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які безпосередньо задіяні у виробництві, до 25 осіб – для суб’єктів великого 

підприємництва; до 10 осіб – для суб’єктів середнього та до 5 осіб – для 

суб’єктів малого підприємництва; (ііі) установлення пільгової ставки ПДВ на 

рівні 7 % та передбачення введення знижки на сплату єдиного податку 

четвертої групи, еквівалентну розміру економії податку на прибуток відповідно 

до цього Закону, оскільки він заміняє податок на прибуток для аграрних 

підприємств платників єдиного податку [816, с. 4]. 

Стратегічним напрямом економічного розвитку України, як ми вже 

наголошували, є перехід від доктрини «розвитку навздогін» до доктрини 

«розвитку на випередження», в основу якої має бути покладено інноваційно-

технологічну модель, що ґрунтується на максимальному використанні 

потужного людського потенціалу [810]. Здійснюючи стратегію переходу до 

моделі «розвитку на випередження» слід мати на увазі, що ключовим фактором 

VІ технологічного укладу (хронологічні межі 2010–2050 рр.) є нано- та клітинні 

технології, його ядро – наноелектроніка, молекулярна та нанофотоніка, 

наноматеріали й покриття, нанобіотехнології, наносистемна техніка, а головні 

переваги – різке зниження матеріало- та енергомісткості виробництва, створення 

матеріалів й організмів із заздалегідь заданими властивостями [805, с. 22–24].  

За оцінками вчених, в Україні переважають третій і четвертий технологічні 

уклади, при цьому аграрні підприємства на 70 % перебувають на третьому рівні 

та 30 % на четвертому рівні. Розвиток цих підприємств вимагає прискореного 

впровадження технологій 4-го та 5-го технологічних укладів, що можливо за 

рахунок переорієнтації виробництва на інноваційний розвиток. Пріоритетними 

вважають інновації для виробництва високоякісної сільгосппродукції та 

переходу до альтернативної енергетики. Необхідним є технічне переоснащення 

й технологічне удосконалення, що дозволить досягнути як мінімум 15 % рівня 

амортизаційних відрахувань; для цього потрібно щороку 2,9 млрд грн 

капітальних інвестицій, що в перспективі дозволить сільському господарству 

України досягнути 4-го рівня технологічної піраміди [817]. Отже, для реалізації 

на практиці інноваційно-випереджувальної моделі якісно нового розвитку 
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аграрного виробництва одним із стратегічних напрямів наукових досліджень в 

аграрній сфері мають стати нано- та нанобіотехнології.  

У контексті подолання цієї групи бар’єрів одним із напрямів активізації 

аграрних підприємств щодо реалізації інноваційних проєктів є бюджетно-

податкове стимулювання. Учені обґрунтували нерівномірність податкового 

середовища господарювання для суб’єктів агробізнесу різних організаційно-

правових форм унаслідок застосування уніфікованого податкового 

інструментарію, зокрема звільнення аграрних підприємств України від 

оподаткування прибутку незалежно від напрямів його дальшого використання 

[818]. Тому необхідно запровадити диференційований підхід до оподаткування 

різних груп сільгосптоваровиробників. За цих умов з’являється можливість 

практично реалізувати сучасні механізми податкового стимулювання 

інноваційної діяльності аграрних підприємств [819]. Це також актуалізує 

проблему державної фінансової підтримки реалізації інноваційних аграрних 

проєктів, особливо в умовах індустрії 4.0 [447]. У наукових дослідженнях 

розглянуто деякі аспекти податкового стимулювання інноваційної діяльності 

[820; 821]. Водночас не розкрито й фактично не використовують на практиці 

можливості бюджетно-податкового стимулювання реалізації інноваційних 

проєктів в аграрному секторі України. 

У зв’язку із цим нами вперше обґрунтовано можливість і доцільність 

бюджетно-податкового стимулювання реалізації інноваційних проєктів в 

аграрному секторі України, що має велику значущість у рамках імовірного 

впровадження диференційованого підходу до оподаткування різних груп 

сільгосптоваровиробників. Визначено такі пріоритетні напрями податкового 

стимулювання реалізації інноваційних проєктів аграрних підприємств залежно 

від ступеня їхньої інноваційності [451]:  

(і) звільнення від оподаткування прибутку (або єдиного податку), 

одержаного від реалізації інноваційних проєктів шостого та сьомого 

технологічних укладів на певний період – «податкові канікули»;  

(іі) застосування знижених ставок оподаткування прибутку (або єдиного 
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податку), одержаного від реалізації інноваційних проєктів п’ятого та четвертого 

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

ставки. Нагадаємо, що ключовими факторами п’ятого технологічного укладу є 

інформаційні й цифрові технології, роботизація; шостого укладу – нано- та 

біотехнології; сьомий технологічний уклад – це епоха когнітивних технологій 

[805; 822].  

Стратегічним напрямом бюджетної фінансової підтримки є пільгове 

кредитування, лізинг і/(або) часткова компенсація відсоткових ставок за 

кредитами для реалізації інноваційних аграрних проєктів шостого та сьомого 

технологічних укладів. Узагальнюючи результати дослідження, можна наочно 

представити механізм бюджетно-фіскального стимулювання реалізації 

інноваційних проєктів в аграрному секторі України (рис. 5.16). 

 

Рис. 5.16. Механізм бюджетно-фіскального стимулювання реалізації 

інноваційних проєктів в аграрному секторі Україні 

Джерело: розробила авторка. 

Отже, запропонований механізм бюджетно-фіскального стимулювання 

реалізації інноваційних проєктів в аграрному секторі складається з двох 

взаємопов’язаних компонентів, кожен із яких включає комплекс інструментів: 

(1) податковий – регулювання через оподаткування доходів шляхом 
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- «податкові канікули» для проєктів VI, VIІ технологічних укладів; 

- податкові пільги для проєктів ІV і V технологічних укладів; 

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

використання таких основних інструментів: 

- пільгове кредитування і (або) часткова компенсація відсоткових ставок за 

кредитами, зокрема для зелених і кліматичних проєктів; 

- розвиток фінансового лізингу. 

Завершальною за рейтингом виявилася група бар’єрів (рис. 5.17), що 

характеризують відсутність ефективної інноваційної інфраструктури (середня 

оцінка – 3,063). 

 

Рис. 5.17. Експертна оцінка значущості бар’єрів, що характеризують 

відсутність ефективної інноваційної інфраструктури 

Примітка. Бар’єри № 8 – відсутність на внутрішньому ринку попиту на інноваційну 

продукцію; 15 – більшість академічних інститутів мають статус неприбуткової організації, 

що істотно зменшує можливість заснування ними інноваційних підприємств; 18 – 

несприятливість виробничої сфери до інновацій; 20 – більша половина науковців орієнтована 

на виконання фундаментальних досліджень; 21 – надмірно складний механізм створення 

технопарків; 23 – неготовність малих і середніх підприємств до сприйняття інновацій; 31 – є 

протиріччя між відносно довгим періодом реалізації інноваційного проєкту й коротким 

терміном перебування урядовців при владі. 

Джерело: побудувала авторка на основі результатів опитування експертів. 
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У цій групі визначальним і першочерговим бар’єром, на наш погляд, є 

відсутність на внутрішньому ринку попиту на інноваційну продукцію (2,727 – у 

рослинництві; 3,682 – у землекористуванні; 3,727 – у тваринництві). Якби 

вдалося подолати цей бар’єр, то можна було б істотно поліпшити ситуацію з 

трансфером інновацій в аграрному секторі економіки. Одним із способів 

формування такого попиту слід вважати стимулювання аграрних підприємств 

до застосування інновацій через створення реального пільгового механізму 

кредитування й оподаткування для реалізації інноваційних проєктів цими 

суб’єктами господарювання, про що йшлося раніше. Із зазначеним бар’єром 

безпосередньо пов’язані ще два: несприятливість виробничої сфери до 

інновацій (2,182 – у рослинництві; 2,727 – у землекористуванні; 2,818 – у 

тваринництві) і неготовність малих і середніх підприємств до сприйняття 

інновацій (2,727 – у рослинництві; 2,864 – у землекористуванні; 3,500 – у 

тваринництві). Ще однією проблемою є те, що більшість академічних 

інститутів мають статус неприбуткової організації, що істотно зменшує 

можливість заснування ними інноваційних підприємств (3,545 – у 

рослинництві; 3,864 – у землекористуванні; 3,545 – у тваринництві). Певні 

очікування щодо вирішення цього питання покладалися на набуття чинності 

новим Законом України «Про наукову та науково-технічну діяльність», однак 

поки що вони не реалізовані; крім того, залишається багато фінансово-

економічних, організаційних аспектів і геополітичних проблем, що потребують 

вирішення для залучення відповідних інвестицій [775; 823].  

Узагальнюючи результати експертного дослідження, сформовано 

інтегрований рейтинг груп бар’єрів, що заважають трансферу інновацій і 

впровадженню проєктів в аграрному секторі економіки України (рис. 5.18).  

В окрему групу виокремлено ті бар’єри, які додали експерти до 

запропонованих для оцінки, а саме: прогресуюче збільшення навколонаукових 

завдань; невизначеність позиції роботодавців щодо виплати авторської 

винагороди та її розміру (Законом України «Про авторське право та суміжні 

права» надано можливість це фіксувати в окремих цивільно-правових 
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договорах); ігнорування можливості виплати авторської винагороди та виплати 

додаткової заробітної плати як авторам, так й іншим фахівцям, що створюють 

документи для комерціалізації наукових досліджень; недофінансування галузі 

загалом; відсутність цільового бюджетного фінансування для підготовки 

інновацій до комерціалізації в системі НААН; відсутність у бюджетних 

наукових установах чіткого алгоритму перетворення нового наукового 

результату, викладеного у звіті, статті тощо та на який навіть одержано патент, 

до придатного для комерціалізації інноваційного продукту. Природно, що 

кожен із цих бар’єрів одержав найвищу оцінку відповідного експерта. 

 
Рис. 5.18. Експертна оцінка груп бар’єрів, що заважають трансферу 

інновацій і впровадженню проєктів в аграрній сфері України 

Джерело: побудувала авторка на основі результатів опитування експертів. 

Таким чином, 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 за рахунок 

скорочення розміру трансакційних витрат. 

 

3
,4

8
5

3
,3

0
8

3
,0

5
3

3
,0

0
0

2
,7

9
23

,3
7

1

3
,3

3
3

3
,2

3
5

3
,1

3
2

3
,1

5
63
,5

9
1

3
,6

0
1

3
,3

1
1

3
,0

9
1

3
,2

4
0

1

2

3

4

5

Неналежне 

фінансування 

інноваційної 

діяльності

Недосконалість 

управління 

інноваційною 

діяльністю

Недостатня 

компетентність 

суб’єктів інноваційної 

діяльності

Недосконалість 

нормативно-правової 

бази інноваційної 

діяльності

Відсутність 

ефективної 

інноваційної 

інфраструктури

С
ер

ед
н

я
 о

ц
ін

к
а

, 
б

а
л

ів

У рослинництві У землекористуванні У тваринництві



458 

5.4. Удосконалення системи підготовки та перепідготовки фахівців-

аграрників до управління проєктами в умовах цифровізації 

 

Практика свідчить, що людський фактор є одним із ключових чинників 

успішної реалізації інноваційних проєктів аграрних підприємств. Водночас 

часто через низький рівень взаємодії менеджменту з виробничниками та 

низький рівень кваліфікації й мотивації працівників на місцях відбувається 

невдала реалізація проєктів, що спричиняє зміну «курсу» власником і/або 

інвестором. Як правило, менеджмент не доводить власнику про необхідність і 

правильність рухатися за стратегічним планом, а починає розробляти й 

запускати в роботу інші проєкти. Прикладом такої ситуації може бути одне з 

агропромислових підприємств Сновського району Чернігівської області, на 

якому розроблено й запущено проєкт молочнотоварної ферми з доїльним залом 

«паралель» на 360 дійних корів. Під час функціонування проєкту через низький 

рівень кваліфікації керівника тваринницької галузі дійне поголів’я 

технологічно загублено та спровоковано реалізацію 60 % стада. У результаті 

цей проєкт закрито, а інвестори спровокували будівництво елеватора як 

прибутковішого бізнес-проєкту. Ідею будівництва елеватора підтримав 

менеджмент, а проєкт ферми закрито замість того, щоб знайти способи виходу 

із такої ситуації й далі працювати із цим бізнес-проєктом за раніше складеним 

стратегічним планом розвитку. Отже, вище керівництво має розробити й 

дотримуватися розробленої стратегії, а в разі ініціації змін інвестором слід 

автоматично аналізувати всі наслідки та уже здійснені інвестиції [824, с. 99]. 

Крім того, доцільно визначати домінуючі мотиваційні чинники в персоналу із 

метою врахування цих даних у процесі управління кадрами, зокрема 

розроблення політики мотивації членів команди проєктів [825; 826; 827]. 

Установлено, що чотири складники компетентності (здатність керувати 

командою, забезпечення розвитку членів групи, орієнтація на результати й 

здатність впливати на інших) пояснювали близько 17 % відсотків дисперсії 

залежної змінної фінансових показників [828]. Зазначене вище істотно 
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актуалізує необхідність розроблення й використання моделей компетентностей, 

які «складаються з ієрархічно упорядкованих списків або каталогів, що їх 

описують. Зазвичай вони містять визначення кожного складника 

компетентностей і показники або характеристики для її оцінювання». На думку 

вчених, моделі компетентностей повинні містити не тільки компоненти, а й 

ситуаційні змінні та результуючі критерії [829]. У наукових роботах 

застосовують компетентнісний підхід до оцінювання ефективності діяльності 

керівника [830], розроблено «модель професійних компетенцій сучасного 

менеджера» й обґрунтовано доцільність залучення бізнесу до формування цих 

компетентностей і навчального процесу [831], запропоновано концептуальну 

модель підготовки фахівців з управління інноваційною діяльністю [832]. Згідно 

з національним стандартом України (NCB UA, ver. 3.1), галузь знань 

управління проєктами охоплює такі групи компетенцій: технічні, поведінкові, 

контекстуальні та додаткові компетенції (національні й галузеві) [833]. З огляду 

на небезпідставну критику попереднього стандарту, у 2017 р. з’явилася нова 

редакція стандарту ICB4 і відповідний національний стандарт NCB4, у якому 

компетентність з управління проєктами описано за допомогою 29 елементів, 

кожний з яких включає ключові показників компетенцій: «Контекст» – 

5 елементів, «Люди» – 10 елементів, «Практика» – 14 елементів, проте й цей 

стандарт не є досконалим, на що вказують учені [380].  

З огляду на об’єкт нашого дослідження цінною є концентрична модель 

проривних компетенцій в управлінні інноваційними проєктами, що базується 

на трьох рівнях (стратегічний, тактичний й операційний) і формулі успіху щодо 

інновацій, які формують технічні, технологічні й організаційні прориви: «якщо 

рівень підприємницької енергії плюс рівень емоційного інтелекту в контексті 

привабливості образу майбутнього (бачення) з урахуванням визначеності 

першого кроку перевищує загальний опір у рамках траєкторії інноваційного 

прориву, то прорив може здійснитися успішно» [834]. Можливість підвищення 

ефективності управлінської діяльності проєктного менеджера пов’язана з 

розвитком емоційного інтелекту, який допомагає керівнику розвивати персонал 
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і підтримувати високу самооцінку кожного співробітника [835]. Не зважаючи 

на увагу до порушеної проблеми з боку вчених і наявність національного 

стандарту, дотепер немає однозначності у вирішенні питання моделі 

компетентності сучасного фахівця й однією з головних причин цього є 

розбіжності в розумінні понять «компетенція» та «компетентність», їх 

співвідношення й часто помилкове ототожнення [836].  

Угорські вчені з’ясували, що не тільки великі аграрні підприємства, але 

навіть малі та середні суб’єкти агробізнесу шукають працівників, які мають 

знання та досвід в управлінні проєктами. Це пов’язано зі зростанням кількості 

проєктів у сільському господарстві. Аналізуючи навички та здібності, потрібні 

менеджеру аграрного проєкту, вчені встановили, що більшість опитаних 

зазначили важливість постійного (неперервного) навчання, зокрема під час 

тренінгів; при цьому тренінги з належним рівнем та якістю виправдовують 

витрати на них, бо вигоди від тренінгів також помітні у фінансовому балансі, 

тому вони вважають ці тренінги незамінними [39]. 

Результати дослідження свідчать, що станом на 2020 р. в Україні лише в 

чотирьох університетах (серед яких жодного аграрного) були бакалаврські 

освітні програми з управління проєктами за спеціальністю 073 «Менеджмент». 

Водночас 23 ЗВО (серед яких, знову-таки, жодного аграрного, й один близький 

до цієї сфери – Національний університет водного господарства та 

природокористування) мали магістерські освітні програми з управління 

проєктами за спеціальністю 073 «Менеджмент»; крім того, у ДВНЗ «Київський 

національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» функціонує 

магістерська програма «Менеджмент проектів і консалтинг». Зі спеціальностей 

051 «Економіка» та 281 «Публічне управління та адміністрування» 

бакалаврських і магістерських освітніх програм не було в жодному ЗВО. 

Підготовку магістрів з управління інвестиційною діяльністю та міжнародними 

проєктами здійснюють лише на факультеті аграрного менеджменту 

Національного університету біоресурсів і природокористування України. 

Отже, у результаті дослідження встановлено, що до теперішнього часу в 
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жодному з вітчизняних аграрних ЗВО не готують фахівців за освітньою 

програмою «Управління проєктами», що не створює передумов для 

формування кадрового потенціалу й задоволення попиту на ринку праці. Крім 

того, нагадаємо, що у 2016 р., на думку підприємств, випускники ЗВО України 

найгірше володіли вміннями управляти проєктами, вирішувати комплексні 

проблеми та стратегічно мислити [470]. Отже, є великий розрив у 

компетентностях, якими володіють спеціалісти, із тими, яких потребують 

роботодавці та суспільство. Для вирішення цього питання й удосконалення 

кадрового забезпечення управління інноваційними проєктами агарних 

підприємств ми обґрунтували комплекс пропозицій щодо: (і) удосконалення 

системи підготовки менеджерів-аграрників до управління проєктами (у т. ч. 

сертифікованих проєктних менеджерів); (іі) підвищення кваліфікації та 

перепідготовки персоналу аграрних підприємств у контексті формування 

готовності до управління проєктами; (ііі) використання аутсорсингу персоналу 

у сфері управління проєктами; (іv) доцільності формування й підвищення 

цифрової компетентності майбутніх фахівців аграрного сектора. 

Пропозиції щодо вдосконалення системи професійної підготовки 

кваліфікованих 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. Професійну компетентність 

менеджера проєкту розглядаємо як динамічну комбінацію знань і вмінь, 

способів мислення, поглядів, цінностей, інших особистих якостей, що визначає 

здатність особи успішно провадити професійну діяльність [837]. З іншого боку 

компетентність менеджера проєкту можна вважати нематеріальним ресурсом 

і/або конкурентною перевагою аграрного підприємства.  

Нині значну частину проєктів можна віднести до категорії «м’яких», у 

яких базовими стають поняття «компетентність особистості» й «компетентність 
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команди», оскільки в епоху економіки знань тільки проявлені компетентності, а 

не кваліфікація, є конкурентним інструментом інноваційного розвитку [254]. 

У структурі професійної компетентності менеджера аграрного проєкту 

(дод. Е, рис. Е.3), спираючись на результати аналізу міжнародного досвіду, 

національного стандарту й власні дослідження, виокремлено технічні, 

контекстуальні, економічні, поведінкові й галузеві компоненти, кожен із яких 

включає набір відповідних здатностей. Декомпозицію цих елементів варто 

здійснювати з урахуванням наведеного в п. 2.2 профілю компетентностей 

персоналу для експертного оцінювання його готовності до управління 

інноваційними проєктами, який, до речі, варто використовувати й під час 

визначення ефективності системи підготовки та/або перепідготовки вказаних 

менеджерів. Слід наголосити, що до відомих компонентів ми додали 

економічний, зміст якого відображає рівень володіння компетентностями з 

економічного управління інноваційними проєктами аграрних підприємств. 

Галузевий компонент має враховувати аграрну специфіку й мегатренд щодо 

цифровізації, зокрема аграрні й цифрові компетентності. Спираючись на 

визначену структуру компетентності, результатом концептуального 

обґрунтування організації підготовки майбутніх менеджерів й економістів-

аграрників до управління проєктами стала розробка моделі системи підготовки 

майбутніх фахівців до управління цими проєктами (рис. 5.19).  

Слід наголосити на тому, місія цієї системи полягає в підготовці майбутніх 

фахівців агроекономічного профілю до управління проєктами та навчання 

протягом життя, тобто підкреслюється важливість постійного (неперервного) 

навчання, що пов’язано зі швидкими темпами змін й оновлення знань. Метою є 

формування в майбутніх фахівців професійної компетентності з управління 

проєктами, а декомпозицію завдань здійснюють з урахуванням виокремлених 

вище п’яти компонентів цієї компетентності (І-й рівень ієрархії) та їхніх 

елементів (ІІ-й рівень ієрархії). Теоретико-методологічну основу підготовки 

становлять наукові підходи й принципи, окремі з яких розглянуто раніше, інші 

детально схарактеризовано в спеціальній літературі. 
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Рис. 5.19. Модель системи підготовки майбутніх фахівців 

агроекономічного профілю до управління інноваційними проєктами 
Джерело: авторська розробка за результатами аналізу й синтезу літератури.  

Місія: підготовка майбутніх фахівців агроекономічного профілю до управління 
інноваційними проєктами та навчання протягом життя 
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Зміст професійної підготовки складається з гармонійного поєднання 

формального компонента в рамках університетської аграрної освіти (зокрема: 

оновлений зміст дисциплін «Управління проєктами» та «Проєктний аналіз»; 

бізнес-тренінг «Управління аграрними проєктами»; курсовий проєкт, 

виробнича практика, підсумкова атестація) та неформального компонента й 

післядипломної освіти (зокрема: онлайн курси, сертифіковані курси за 

міжнародними та/або національними стандартами, стажування й підвищення 

кваліфікації, й інші форми самостійного здобуття компетентностей протягом 

життя). Теоретично й методологічно обґрунтовані положення та прикладні 

результати дослідження щодо економічних засад управління інноваційними 

проєктами аграрних підприємств послугували підґрунтям для оновлення змісту 

професійної підготовки майбутніх менеджерів й економістів до управління 

цими проєктами й покладено в основу розробки програм, навчальних 

посібників і методичних рекомендацій для студентів і викладачів аграрних 

ЗВО. Зокрема для науково-методичного забезпечення професійної підготовки 

майбутніх фахівців агроекономічного профілю до управління проєктами нами у 

співавторстві з колегами розроблено, опубліковано й упроваджено в освітній 

процес відповідну навчально-методичну літературу, у т. ч. для бізнес-тренінгу 

[103; 560; 600; 601; 602; 603; 607; 608; 623], застосування якої підтвердило свою 

ефективність, тому може бути рекомендовано як до впровадження в аграрних 

ЗВО, так для організації та проведення курсів підвищення кваліфікації. 

Поетапна реалізація цільового, мотиваційного, змістового, організаційно-

технологічного, контрольно-оцінного й рефлексивного компонентів підготовки 

має забезпечити формування належного рівня готовності до управління 

проєктами. Характеризуючи виокремлені компоненти готовності, зазначимо 

таке: мотиваційний (включає мотиви фахівця до управління інноваційними 

проєктами, його ставлення до цієї діяльності, що визначає прагнення до 

саморозвитку, самоосвіти); когнітивний (обізнаність фахівця з теорії, 

методології та практики управління інноваційними проєктами, усвідомлення 

власного стилю управління); операційний (володіння вміннями ініціювати, 
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розробляти й успішно реалізовувати інноваційні проєкти, установлювати 

зворотний зв’язок в управлінні та оцінювати його ефективність); особистісний 

(самоуправління (зокрема саморефлексія), наявність здібностей до управління 

інноваційними проєктами, креативних і лідерських здібностей та інших 

особистісних якостей, що сприяють своєчасному досягненню проєктних цілей). 

З урахуванням результатів попередніх досліджень виділено такі рівні 

готовності до управління інноваційними проєктами: низький, середній, 

достатній, високий [837]. Отже, результатом упровадження запропонованої 

моделі має бути формування та/або підвищення рівня готовності майбутніх 

фахівців агроекономічного профілю до управління інноваційними проєктами та 

навчання протягом життя. Розглянуті пропозиції стосуються наявних освітніх 

програм, проте, безумовно, вищий рівень указаної готовності можна 

забезпечити в рамках упровадження підготовки фахівців за освітньою 

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. 

Важливим аспектом удосконалення кадрового забезпечення управління 

інноваційними аграрних підприємств вважаємо розвиток неформальної освіти, 

зокрема сертифікація проєктних менеджерів за різними стандартами. В Україні 

одним із неформальних інститутів, що здійснює таку сертифікацію, є Українська 

асоціація управління проєктами «УКРНЕТ». Сертифікація підтверджує 

володіння менеджером проєкту вміннями побудувати систему управління 

проєктом. У деяких країнах вона користується великим попитом, що дозволяє 

оцінити не тільки індивідуальні компетентності менеджера, а й готовність 

підприємства в цілому до реалізації проєкту. Водночас на практиці реальний 

досвід має більшу цінність, ніж наявність навіть міжнародного сертифіката [838]. 

Результати аналізу деяких актуальних програм міжнародної сертифікації 

керівників проєктів в Україні (дод. Е, табл. Е.3) показали, що вартість навчання 

та сертифікації варіює від 16,5 тис. грн (Києво-Могилянська Бізнес-Школа) до 
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2400 дол. США (Платформа «House of Knowledge»). Остання пропонує 

програму «Programme and Project Management», що «об’єднала британські, 

швейцарські та американські знання, міжнародний та український практичний 

досвід, а також можливість пройти європейську сертифікацію в області 

управління проєктами по закінченню програми. Завдяки підтримці International 

Project Management Association, випускники програми можуть пройти 

сертифікацію Senior Project Manager (рівень B) та вище з включенням до 

міжнародної бази сертифікованих керівників проєктів». Цікавим є те, що 

«учасники програми отримують можливість пройти сертифікацію відразу на 

рівні, що відповідає персональному управлінському досвіду та досвіду 

управління проєктами, тобто без проходження попередніх рівнів». Нагадаємо, 

рівень A передбачає таке: сертифікований старший директор проєкту / 

директор програми; рівень B – сертифікований старший менеджер проєкту; 

рівень C – сертифікований менеджер проєкту [839].  

Характерно, що серед проаналізованих суб’єктів навчання та сертифікації 

відсутні ЗВО, як і курси, які б ураховували економічні чи галузеві аспекти 

управління проєктами, оскільки не знаючи галузевої специфіки звичайному 

сертифікованому менеджеру буде складно управляти аграрним проєктом. З 

іншого боку, слід не виключати можливість і доцільність (за потреби) 

сертифікації досвідчених фахівців з неекономічною й неуправлінською освітою, 

яких з урахуванням аграрної специфіки залучають до управління проєктами.  

У цьому контексті вперше в Україні у 2020 р. Київський національний 

економічний університет імені Вадима Гетьмана спільно з International 

Management Academy World Wide (USA) провели сертифікований курс 

підвищення кваліфікації «Фінансовий менеджмент проєктів» для «розширення 

знань із фінансового менеджменту різних видів проєктів, формування 

професійних умінь із розробки бюджету проєкту, визначення дорожньої карти 

фінансування проєкту й формування оптимальної структури джерел 

фінансування з використанням вітчизняної практики та міжнародних стандартів» 

[840]. Вартість цього курсу становила 8500 грн, у разі додаткового одержання 
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міжнародного сертифіката Financial project management додатково 1500 грн і 

200 дол. США [841]. Вважаємо, що подібні сертифіковані курси слід проводити 

й для персоналу аграрних підприємств, залученого до управління 

інноваційними проєктами. Очевидно, що нині є нагальна потреба в подоланні 

менеджерами аграрних підприємств психологічних бар’єрів у формуванні 

їхньої готовності до переходу на міжнародні принципи післядипломної 

(зокрема неформальної) освіти менеджера з управління проєктами. Усе це має 

сприяти поліпшенню стану «зрілості» неформального інституту проєктних 

менеджерів, що є визначальним для успішного впровадження інноваційних 

проєктів в аграрних підприємствах та управління ними.  

Для формування інституційних засад розвитку професії проєктного 

менеджера в Україні варто було б розробити й реалізувати концепцію 

формування системи професійної освіти й сертифікації проєктних менеджерів 

аграрного сектора економіки, як це, наприклад, було зроблено щодо підготовки 

бухгалтерів для цієї галузі [842; 843; 844]. З урахуванням цього досвіду є 

підстави рекомендувати такі основні заходи: (і) забезпечити створення системи 

підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців із питань 

управління інноваційними проєктами, зокрема застосування стандартів цього 

управління й підвищення сприйнятливості інновацій і готовності до 

впровадження інноваційних проєктів; (іі) рекомендувати аграрним ЗВО 

розробити й реалізувати програми підвищення кваліфікації з питань управління 

інноваційними проєктами; (ііі) запровадити спільно з Українською асоціацією 

управління проєктами, ЗВО, іншими професійними об’єднаннями державної 

програми підвищення кваліфікації та сертифікації професійних проєктних 

менеджерів; (іv) сприяти об’єднанню зусиль державних, освітніх, наукових і 

міжпрофесійних інститутів для участі в розробці, удосконаленні та/або 

гармонізації міжнародних і/або національних стандартів управління 

інноваційними проєктами та сертифікації проєктних менеджерів.  

Підтримуючи думку С. І. Дем’яненка про те, що «менеджером можна стати 

тільки опанувавши його теорію через конкретну практику» [124], важливо не 
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тільки готувати молодих фахівців з управління інноваційними проєктами 

аграрних підприємств, а й здійснювати перепідготовку та підвищення 

кваліфікації досвідчених керівників і спеціалістів цих підприємств, що 

відповідає концепції навчання протягом життя.  

Згідно з глобальним опитуванням, 28 % організацій у світі мають 

заплановану програму розвитку або шлях розвитку компетентностей з 

управління проєктами; 61 % – покладаються на самооцінку як на ключовий 

підхід до виявлення потреб розвитку вмінь. Домінуючим підходом є постійне 

навчання управлінню проєктами (45 %), хоча на практиці використовують й 

інші неформальні підходи до нарощування здатностей. До компетентностей, 

якими найменше володіють менеджери проєктів, віднесено такі: постійне 

навчання управлінню проєктами (45 %); комунікативні практики (33 %); 

неформальний, але ефективний процес передачі знань (28 %); формальний 

процес розвитку компетентності з управління проєктами (25 %); формальний 

процес для зрілості практики управління проєктами (21 %) [188, с. 10]. При 

цьому 74 % респондентів вважають, що в майбутньому компетентності з 

управління проєктами будуть важливішими, ніж тепер.  

Водночас, згідно з офіційними даними, у 2018 р. частка витрат на 

професійне навчання персоналу в підприємствах аграрного сектора України 

становила 0,1 % у структурі витрат на робочу силу [845]. Це переконливо 

свідчить, що переважна більшість аграрних підприємств фактично не 

здійснюють витрат на підготовку та перепідготовку кадрів. З огляду на це є 

підстави рекомендувати істотно активізувати цей напрям діяльності аграрних 

підприємств, зокрема шляхом (і) організаційного навчання, яке в рамках 

окремого підприємства може бути реалізовано п’ятьма базовими циклами 

розвитку професійних компетентностей фахівця (корпоративне навчання, 

професійні співтовариства, наставництво, коучинг і самонавчання) із 

використанням, наприклад, таких методів, як тренінг, кейс-стаді, ділова гра, 

рольова гра, баскет-метод, Secondment [846]; (іі) створення корпоративних 

навчальних центрів для підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів у 
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співпраці із ЗВО на основі моделей технологічної зрілості [847]. Перший 

варіант вважаємо більш перспективних для малих і середніх аграрних 

підприємств, другий – для великих, зокрема агрохолдингів. Обидва варіанти 

можуть бути реалізовані із використанням розробленої нами системи 

підготовки фахівців до управління інноваційними проєктами за певної 

модифікації з урахуванням ситуаційних особливостей.  

Аутсорсинг персоналу з управління проєктами є ще одним способом 

кадрового забезпечення аграрних підприємств. Використання аутсорсингу у 

сфері управління проєктами є вигідним, оскільки економія від передачі 

управління на аутсорсинг становить 10–50 % залежно від проєкту та специфіки 

діяльності підприємства [848]. Учені доводять, що використання аутсорсингу в 

управлінні інноваційним розвитком аграрних підприємств забезпечує 

можливість здобути доступ до інновацій, знизити загальні витрати за рахунок 

передачі бізнес-процесів на аутсорсинг [849]; ефективно розподілити функції та 

ресурси, скоротити тривалість технологічного циклу інноваційного процесу; 

підвищити оперативність, достовірність і точність інформації щодо виконання 

інноваційного проєкту, знизити собівартість функцій, що передають на 

аутсорсинг, за рахунок спеціалізації аутсорсера [850]. Комплексну оцінку 

альтернатив варто здійснювати на основі алгоритму визначення доцільності 

аутсорсингу в управлінні проєктами за такими параметрами: стратегічний, 

операційний, фінансовий. Ухвалення рішення про використання аутсорсингу 

має відбуватися на основі розрахунку коефіцієнта економії виконання певних 

бізнес-функцій зовнішнім суб’єктом й оцінки співвідношення між перевагами 

та ризиками залучення зовнішніх фахівців до процесу управління проєктами 

[851]. Ситуаційні особливості, в яких можна застосовувати аутсорсинг у 

проєктах, організаційні структури підприємств за різних варіантів аутсорсингу 

(матрична, функціональна, проєктна), та ролі членів команди аутсорсингового 

проєкту, відображені в роботі А. О. Саінчук [852], можуть бути використані й 

аграрними підприємствами під час управління інноваційними проєктами.  

Аутсорсинг функцій управління інноваційними проєктами є особливо 
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актуальним для аграрних підприємств, особливо публічних агрохолдингів, які 

часто «заходять» в аграрний бізнес з інших сфер, і, перш, ніж інвестувати 

кошти в проєкти, для ухвалення обґрунтованих рішень потребують стороннього 

аудиту або обґрунтованої думки третьої сторони. У таких випадках аутсорсинг 

функцій управління може стосуватися бізнес-планування, бюджетування, 

програмування врожайності, відпрацювання технологічних карт, розробка 

структури посівів, системи захисту, системи мінерального живлення, 

оцінювання загальної вартості й ефективності проєкту, потреби в ресурсах і 

грошових коштах помісячно, науковий супровід упровадження новітніх 

агротехнологій та оригінальних технічних рішень [853]. Аутсорсинг фахівців 

та/або функцій управління інноваційними проєктами є особливо важливим для 

великих аграрних компаній, оскільки неправильні підходи в цих аспектах 

призводять до істотних втрат ресурсів і недоодержання прибутку. 

Згідно із сучасними вимогами, будь-який компетентний фахівець, зокрема 

й менеджер з управління проєктами, повинен володіти не лише hard skills 

(професійною компетентністю), а й soft skills (універсальні / нетехнічні 

компетентності) [854; 855; 856]. З огляду на мегатренд щодо цифровізації, саме 

цифрова компетентність є однією із ключових, якою мають володіти фахівці в 

умовах імплементації агробізнесу 4.0. Це тим більш актуально, оскільки, згідно 

з результатами першого в історії України дослідження «Цифрова грамотність 

населення України», презентованими наприкінці 2019 р., 53 % населення країни 

володіють цифровими вміннями нижче базового рівня. Так, узагалі не 

володіють цими вміннями 15,1 % українців, а низький рівень мають 37,9 % 

громадян. Найкраще цифровими вміннями володіє молодь віком 10–17 років, 

вона дістала частку 61,6 % у категорії «вище середнього» [857, с. 8]. У сільській 

місцевості 19,8 % респондентів не володіють цифровими вміннями, 38,8 % 

мають низький рівень володіння ними [857, с. 17]. Міністерство цифрової 

трансформації України поставило за мету допомогти шести мільйонам 

українців опанувати цифрові вміння до 2023 р.  

Незважаючи на певні зрушення, рівень доступу домогосподарств до 
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інтернету в Україні залишається недостатнім і нижчим проти сусідніх країн ЄС. 

Так, наприклад, у 2019 р. частка домогосподарств України, які мали доступ до 

інтернету вдома, становила 61,5 % від загальної їх кількості, причому в містах – 

71,6 %, а в сільській місцевості – 40,6 %; у Польщі ці показники дещо вищі, 

зокрема 86,7 % домогосподарств мали доступ до інтернету [858], що на 

26,1 в. п. більше, ніж в Україні. Це особливо актуально в контексті 

впровадження концепції цифрових робочих місць («віртуальний еквівалент 

фізичного робочого місця, який вимагає належної організації, користування й 

управління, оскільки воно має стати запорукою підвищеної ефективності 

працівників і створення для них більш сприятливих умов праці» [859]. 

Тому на завершальному етапі коротко представлено результати 

виконаного нами опитування студентів – майбутніх фахівців аграрного сектора 

таких спеціальностей: менеджмент, агрономія, агрохімія і ґрунтознавство, 

селекція і генетика, захист рослин, економіка, екологія, облік і оподаткування. 

Опитування виконано протягом 2016–2020 рр., загальна кількість респондентів 

– 427 осіб. У процесі обробки результатів опитування із дослідження вилучено 

16 анкет, у яких респонденти відповіли не на усі питання та/або не коректно 

заповнили відповіді, тому фінальна кількість респондентів – 411 здобувачів 

вищої освіти ХНАУ. За чисельністю вибірка репрезентативна для здобувачів 

вищої освіти аграрних ЗВО Східного регіону (≈ 20 тис. осіб) з рівнем надійності 

0,95, оскільки перевищує мінімальну кількість респондентів (377 осіб), що 

вказує на додаткову надійність результатів [860, с. 11]. В основу анкети 

покладено запропонований Європейською комісією оновлений фреймворк 

Digital Competence (DigComp 2.0), що складається з основних п’яти блоків 

компетентностей і 21 субкомпетентності (дод. Е).  

Для дослідження рівня сформованості цифрової компетентності майбутніх 

фахівців аграрного сектора застосовано метод анкетування (самооцінки). 

Самооцінку рівня сформованості цифрових компетентностей здійснювали за 

п’ятибальною шкалою: бал «5» свідчить про високий рівень, бал «4» – 

достатній рівень, бал «3» – середній рівень, бал «2» – низький рівень, бал «1» –
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дуже низький рівень. Далі за формулою середньої арифметичної визначали 

середнє значення за кожною групою компетентностей й у цілому, що дозволило 

оцінити рівень сформованості цифрової компетентності майбутніх фахівців як 

середнє арифметичне оцінок за аналізованими компонентами для кожного 

респондента. У результаті трансформації дискретної шкали в інтервальну 

кількісну характеристику рівнів сформованості цифрової компетентності 

визначали з урахуванням таких діапазонів значень інтегральної оцінки (Іо): 

дуже низький – 1,00 ≤ Іо ≤ 1,79; низький – 1,80 ≤ Іо ≤ 2,59; середній – 

2,60 ≤ Іо ≤ 3,39; достатній – 3,40 ≤ Іо ≤ 4,19; високий – 4,20 ≤ Іо ≤ 5,00.  

Аналіз результатів оцінювання інтегрального показника цифрової 

компетентності майбутніх фахівців аграрного сектора (рис. 5.20) засвідчив, що 

84 % респондентів володіли цифровими компетентностями на середньому та 

достатньому рівні; 7 % – на високому рівні; 9 % – на низькому рівні.  

 

Рис. 5.20. Розподіл майбутніх фахівців аграрного сектора за інтегральним 

показником цифрової компетентності, % 

Джерело: побудувала авторка на основі анкетування респондентів. 

Водночас у розподілі респондентів за рівнями сформованості конкретних 

цифрових компетентностей зафіксовано певні відмінності (табл. 5.31), що 

зумовлюються, очевидно, особистісними властивостями респондентів. Так, на 

дуже низькому рівні найбільше респондентів володіли такими 

компетентностями: програмування (38,8 %); обізнаність щодо авторських прав і 
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політики ліцензування стосовно даних, інформації та цифрового контенту 

(8,0 %); уміння змінювати, покращувати, використовувати цифровий контент 

(7,3 %); створення цифрового контенту (7,1 %); уміння захистити пристрої та 

контент, знання заходів безпеки, розуміння ризиків і загроз (6,3 %). Кількість 

респондентів, які володіли конкретними компетентностями на низькому рівні 

коливалася від 2,9 до 5,8 % для компонента «інформаційна грамотність і 

грамотність щодо роботи з даними»; від 1,0 до 9,2 % для здатності до 

комунікації та взаємодії; від 16,8 до 28,0 % для здатності управляти цифровим 

контентом; від 6,1 до 22,6 % для здатності забезпечувати безпеку; від 14,8 до 

21,9 % для здатності до вирішення проблем.  

Здобуті емпіричні результати щодо інтегрального показника цифрової 

компетентності відповідають закону нормального розподілу (рис. 5.21). 

 

Рис. 5.21. Гістограма нормального розподілу майбутніх фахівців аграрного 

сектора за інтегральним показником цифрової компетентності  

Джерело: побудувала авторка на основі анкетування респондентів. 

Аналіз зведених за блоками результатів (рис. 5.22) свідчить, що здатністю 

управляти цифровим контентом найгірше володіли найбільше респондентів. 
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Таблиця 5.31 

Рівні сформованості цифрової компетентності майбутніх фахівців 

аграрного сектора 

Компоненти й субкомпоненти 

Розподіл за рівнями цифрової компетентності 

дуже 

низький  
низький середній  достатній високий 

К-сть % К-сть % К-сть % К-сть % К-сть % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Інформаційна грамотність і 

грамотність щодо роботи з даними 
- - 16 3,9 147 35,8 172 41,8 76 18,5 

1.1. Уміння шукати, фільтрувати дані, 

інформацію та цифровий контент 
4 1,0 12 2,9 117 28,5 218 53,0 60 14,6 

1.2. Уміння оцінювати дані, 

інформацію та цифровий контент 
- - 20 4,9 147 35,8 218 53,0 26 6,3 

1.3. Уміння використовувати та 

управляти даними, інформацією та 

цифровим контентом 

4 1,0 24 5,8 141 34,3 208 50,6 34 8,3 

2. Здатність до комунікації та 

взаємодії 
- - 24 5,8 77 18,8 185 45,0 125 30,4 

2.1. Уміння спілкуватися через 

використання цифрових технологій 
8 1,9 38 9,2 82 20,1 125 30,4 158 38,4 

2.2. Уміння ділитися інформацією 

завдяки використанню цифрових 

технологій 

4 1,0 21 5,1 71 17,3 178 43,3 137 33,3 

2.3. Уміння контактувати із 

суспільством, користуватися 

державними та приватними послугами 

завдяки використанню цифрових 

технологій 

8 1,9 34 8,3 134 32,6 153 37,2 82 20,0 

2.4. Уміння взаємодіяти завдяки 

використанню цифрових технологій  
8 1,9 12 2,9 117 28,5 201 48,9 73 17,8 

2.5. Знання «нетикету» (від англ. 

network та etiquette), тобто володіння 

правилами поведінки та етикету в 

цифровому середовищі 

4 1,0 38 9,2 131 31,9 162 39,4 76 18,5 

2.6. Управління цифровою 

ідентичністю, тобто вміння створювати 

та управляти акаунтами 

4 1,0 4 1,0 121 29,4 162 39,4 120 29,2 

3. Здатність управляти цифровим 

контентом 
38 9,2 153 37,2 129 31,5 70 17,0 21 5,1 

3.1. Створення цифрового контенту 29 7,1 110 26,8 131 31,8 111 27,0 30 7,3 

3.2. Уміння змінювати, покращувати, 

використовувати цифровий контент  

для створення нового контенту 

30 7,3 115 28,0 133 32,4 99 24,1 34 8,2 

3.3. Обізнаність щодо авторських прав і 

політики ліцензування стосовно даних, 

інформації та цифрового контенту 

33 8,0 69 16,8 187 45,5 98 23,9 24 5,8 

3.4. Програмування, тобто вміння 

писати програмний код 
159 38,8 116 28,2 107 26,0 21 5,1 8 1,9 

4. Здатність забезпечувати безпеку  4 1,0 41 10,0 158 38,4 141 34,3 67 16,3 

4.1. Уміння захистити пристрої та 

контент, знання заходів безпеки, 

розуміння ризиків і загроз 

26 6,3 93 22,6 139 33,8 112 27,3 41 10,0 

4.2. Захист персональних даних і 

приватності 
9 2,2 38 9,2 176 42,8 143 34,9 45 10,9 
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Продовження табл. 5.31 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

4.3. Охорона здоров’я, тобто знання та 

навички для збереження свого здоров’я 

та інших з точки зору як екології 

використання цифрових технологій,  

так і ризиків, загроз безпеці громадян 

4 1,0 25 6,1 152 37,0 170 41,3 60 14,6 

4.4. Захист навколишнього середовища, 

тобто розуміння впливу цифрових 

технологій на екологію, навколишнє 

середовище, з точки зору їх утилізації, 

а також їх використання, що може 

нанести шкоду, наприклад, об’єктам 

критичної інфраструктури 

- - 24 5,8 167 40,6 161 39,2 59 14,4 

5. Здатність до вирішення проблем  17 4,1 64 15,6 152 37,0 136 33,1 42 10,2 

5.1. Уміння вирішувати технічні 

проблеми, що виникають із 

комп’ютерною технікою, програмним 

забезпеченням, мережами 

8 1,9 74 18,0 193 47,0 116 28,2 20 4,9 

5.2. Уміння визначати потреби та 

знаходити відповідні технічні рішення, 

або налаштовувати цифрові технології 

до власних потреб 

21 5,1 61 14,8 196 47,7 113 27,5 20 4,9 

5.3. Креативне користування, або 

вміння завдяки цифровим технологіям 

створювати знання, процеси та 

продукти, індивідуально або колектив-

но, з метою вирішення повсякденних 

життєвих і професійних проблем 

17 4,1 90 21,9 159 38,7 124 30,2 21 5,1 

5.4. Уміння самостійно визначати 

потребу в одержанні додаткових нових 

цифрових компетентностей 

9 2,2 66 16,1 135 32,8 148 36,0 53 12,9 

Інтегральний показник цифрової 

компетентності 
- - 37 9,0 164 40,0 181 44,0 29 7,0 

Джерело: сформувала й розрахувала авторка на основі анкетування респондентів. 

 
Рис. 5.22. Розподіл майбутніх фахівців аграрного сектора за рівнями 

сформованості компонентів цифрової компетентності, % 

Джерело: побудувала авторка на основі анкетування респондентів. 
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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, оскільки саме ці майбутні фахівці володіли на дуже 

низькому та низькому рівні відповідними компетентностями.  

Зроблені висновки на основі розподілу респондентів за рівнями 

підтверджують й усереднені результати оцінки цифрової компетентності 

загалом й у розрізі компонентів і субкомпонентів (табл. 5.32). Першочерговими 

напрямами підвищення цифрових компетентностей є поліпшення здатності 

управління цифровим контентом, оскільки середня оцінка за цим компонентом 

становила 2,76 бала, і здатності до вирішення проблем – відповідно 3,20 бала.  

Серед субкомпетентностей інформаційної грамотності й грамотності щодо 

роботи з даними найнижча середня оцінка характерна для уміння 

використовувати й управляти даними, інформацією та цифровим контентом 

(3,59 бала); серед компонента «здатність до комунікації та взаємодії» найгірший 

рівень володіння уміннями контактувати із суспільством, користуватися 

державними та приватними послугами завдяки використанню цифрових 

технологій (3,65 бала) і знання «нетикету» (3,65 бала); серед компонента 

«здатність забезпечувати безпеку» найнижчий рівень володіння уміннями 

захистити пристрої та контент, знання заходів безпеки, розуміння ризиків і 

загроз (3,12 бала). Отже, зазначені субкомпетентності потребують пріоритетного 

поліпшення. Як відомо, М. Сінк об’єднав методи формування нетехнічних умінь 

у три групи: (1) викладні (лекції, семінари, конференції); (2) керовані (дискусії та 

дебати, майстер класи, симуляції, наставництво, проєктна робота); (3) активні 

(тренінги, кейс-метод, мозковий штурм, рольові ігри). Вони можуть бути 

використані як для навчання в університетах, так і на підприємствах. Апробація 

наставництва на прикладі конкретного підприємства засвідчила його 

ефективність у розвитку нетехнічних умінь команди проєкту [165], тому ці 

методи можуть бути рекомендовані для покращення цифрової компетентності. 
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Таблиця 5.32 

Усереднені результати оцінки рівнів сформованості цифрової 

компетентності майбутніх фахівців аграрного сектора 

Компоненти й субкомпоненти 
Середнє значення  Стандартне 

відхилення балів % 

1. Інформаційна грамотність і грамотність щодо роботи з 

даними 
3,66 73,2 0,622 

1.1. Уміння шукати, фільтрувати дані, інформацію та цифровий 

контент 
3,77 75,4 0,765 

1.2. Уміння оцінювати дані, інформацію та цифровий контент 3,61 72,2 0,681 

1.3. Уміння використовувати та управляти даними, інформацією та 

цифровим контентом 
3,59 71,8 0,764 

2. Здатність до комунікації та взаємодії 3,83 76,6 0,698 

2.1. Уміння спілкуватися через використання цифрових технологій 3,94 78,8 1,062 

2.2. Уміння ділитися інформацією завдяки використанню цифрових 

технологій 
4,03 80,6 0,894 

2.3. Уміння контактувати із суспільством, користуватися 

державними та приватними послугами завдяки використанню 

цифрових технологій 

3,65 73,0 0,955 

2.4. Уміння взаємодіяти завдяки використанню цифрових технологій  3,78 75,6 0,840 

2.5. Знання «нетикету» (від англ. network та etiquette), тобто 

володіння правилами поведінки та етикету в цифровому середовищі 
3,65 73,0 0,918 

2.6. Управління цифровою ідентичністю, тобто вміння створювати 

та управляти акаунтами 
3,95 79,0 0,844 

3. Здатність управляти цифровим контентом 2,76 55,2 0,821 

3.1. Створення цифрового контенту 3,01 60,2 1,056 

3.2. Уміння змінювати, покращувати, використовувати цифровий 

контент для створення нового контенту 
2,98 59,6 1,070 

3.3. Обізнаність щодо авторських прав і політики ліцензування 

стосовно даних, інформації та цифрового контенту 
3,03 60,6 0,981 

3.4. Програмування, тобто вміння писати програмний код 2,03 40,6 1,014 

4. Здатність забезпечувати безпеку  3,45 69,0 0,678 

4.1. Уміння захистити пристрої та контент, знання заходів безпеки, 

розуміння ризиків і загроз 
3,12 62,4 1,067 

4.2. Захист персональних даних і приватності 3,43 68,6 0,885 

4.3. Охорона здоров’я, тобто знання та навички для збереження 

свого здоров’я та інших з точки зору як екології використання 

цифрових технологій, так і ризиків, загроз безпеці громадян 

3,63 72,6 0,841 

4.4. Захист навколишнього середовища, тобто розуміння впливу 

цифрових технологій на екологію, навколишнє середовище, з точки 

зору їх утилізації, а також їх використання, що може нанести 

шкоду, наприклад, об’єктам критичної інфраструктури 

3,62 72,4 0,801 

5. Здатність до вирішення проблем  3,20 64,0 0,763 

5.1. Уміння вирішувати технічні проблеми, що виникають із 

комп’ютерною технікою, програмним забезпеченням, мережами 
3,16 63,2 0,843 

5.2. Уміння визначати потреби та знаходити відповідні технічні 

рішення, або налаштовувати цифрові технології до власних потреб 
3,12 62,4 0,900 

5.3. Креативне користування, або вміння завдяки цифровим 

технологіям створювати знання, процеси та продукти, 

індивідуально або колективно, з метою вирішення повсякденних 

життєвих і професійних проблем 

3,10 62,0 0,939 

5.4. Уміння самостійно визначати потребу в одержанні додаткових 

нових цифрових компетентностей 
3,41 68,2 0,977 

Інтегральний показник цифрової компетентності 3,38 67,6 0,534 

Джерело: сформувала й розрахувала авторка на основі анкетування респондентів. 
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Для оцінювання зв’язків між абсолютними середніми рівнями цифрових 

компетентностей і соціально-демографічними й геоекономічними, професійно-

організаційними та мотиваційними чинниками (табл. 5.33) здійснено 

кореляційний аналіз (табл. 5.34). 

Таблиця 5.33 

Опис змінних для кореляційного аналізу й регресійного моделювання 

факторів, що впливають на рівень сформованості цифрової 

компетентності майбутніх фахівців аграрного сектора 

Результат / 

фактор 
Опис показників Змінна 

Результативна 

ознака 

Інформаційна грамотність і грамотність щодо роботи з 

даними, балів 

y1 

Здатність до комунікації та взаємодії, балів y2 

Здатність управляти цифровим контентом, балів y3 

Здатність забезпечувати безпеку, балів y4 

Здатність до вирішення проблем, балів y5 

Інтегральний показник цифрової компетентності, балів y6 

Фактори 

Соціально-

демографічні й 

геоекономічні 

Стать (чоловіча = 1; жіноча = 2) х1 

Місце проживання до вступу до ЗВО (місто (облцентр) = 1; 

місто (райцентр) = 2; смт = 3; село = 4)  
х2 

Регіон проживання до вступу до ЗВО (східний = 1; північний 

= 2; південний = 3; центральний = 4; західний = 5) 
х3 

Професійно-

організаційні 

Курс навчання (перший = 1, … п’ятий = 5) х4 

Форма оплати навчання (державні кошти = 1, власні кошти 

= 2) 
х5 

Спеціальність (менеджмент = 1; агрономія = 2; агрохімія і 

ґрунтознавство = 3; селекція і генетика = 4; захист рослин = 5; 

економіка = 6; екологія = 7; облік і оподаткування = 8) 

х6 

Мотиваційні 

Необхідність спеціально формувати цифрові компетентності у 

ЗВО (так = 3, важко відповісти = 2; ні = 1) 
х7 

Успішність у навчанні (висока = 3; середня = 2; низька = 1) х8 

Джерело: сформувала авторка. 

Гіпотеза дослідження ґрунтувалася на припущенні, що рівень цифрової 

компетентності має позитивний кореляційний взаємозв’язок з курсом навчання, 

формою оплати навчання, успішністю навчання та мотивованістю до здобуття 

цифрових компетентностей, у той час, як з іншими відібраними факторами 

такого зв’язку немає. Результати кореляційного аналізу цю гіпотезу загалом 

підтвердили, зокрема, установлено наявність статистично значущого прямого 

слабкого зв’язку між інтегральним показником цифрової компетентності та 
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курсом навчання (r = 0,152), успішністю у навчанні (r = 0,138) та мотиваційною 

установкою щодо необхідності спеціально формувати цифрові компетентності 

(r = 0,158), а із формою оплати навчання цей зв’язок був оберненим (r = -0,166). 

В інших випадках зв’язки були переважно слабкими й лише в одній ситуації 

зв’язок був помірним – між інформаційною грамотністю й грамотністю щодо 

роботи з даними та успішністю у навчанні (r = 0,380).  

Таблиця 5.34 

Матриця лінійних коефіцієнтів парної кореляції між рівнями цифрової 

компетентності майбутніх фахівців аграрного сектора  

та факторами, що на них впливають 

 х1 х2 х3 х4 х5 х6 х7 х8 у1 у2 у3 у4 у5 у6 

х1 1,000 -0,041 0,131 -0,098 0,012 0,069 -0,043 0,000 -0,108 -0,037 -0,050 0,017 -0,201 -0,103 

х2 -0,041 1,000 -0,054 -0,124 0,121 -0,108 0,010 -0,119 -0,263 -0,187 -0,027 -0,054 -0,089 -0,158 

х3 0,131 -0,054 1,000 0,212 -0,150 0,179 -0,136 0,068 -0,016 -0,076 0,093 -0,119 -0,024 -0,032 

х4 -0,098 -0,124 0,212 1,000 -0,213 0,380 -0,023 0,033 0,123 0,115 0,158 0,027 0,131 0,152 

х5 0,012 0,121 -0,150 -0,213 1,000 -0,175 -0,055 -0,080 -0,195 -0,040 -0,107 -0,133 -0,151 -0,166 

х6 0,069 -0,108 0,179 0,380 -0,175 1,000 -0,079 -0,200 0,002 -0,011 0,156 0,018 0,101 0,079 

х7 -0,043 0,010 -0,136 -0,023 -0,055 -0,079 1,000 0,075 0,153 0,203 0,106 0,020 0,112 0,158 

х8 0,000 -0,119 0,068 0,033 -0,080 -0,200 0,075 1,000 0,380 0,033 0,038 0,074 0,036 0,138 

у1 -0,108 -0,263 -0,016 0,123 -0,195 0,002 0,153 0,380 1,000 0,510 0,428 0,386 0,377 0,703 

у2 -0,037 -0,187 -0,076 0,115 -0,040 -0,011 0,203 0,033 0,510 1,000 0,434 0,353 0,405 0,719 

у3 -0,050 -0,027 0,093 0,158 -0,107 0,156 0,106 0,038 0,428 0,434 1,000 0,361 0,653 0,798 

у4 0,017 -0,054 -0,119 0,027 -0,133 0,018 0,020 0,074 0,386 0,353 0,361 1,000 0,488 0,686 

у5 -0,201 -0,089 -0,024 0,131 -0,151 0,101 0,112 0,036 0,377 0,405 0,653 0,488 1,000 0,803 

у6 -0,103 -0,158 -0,032 0,152 -0,166 0,079 0,158 0,138 0,703 0,719 0,798 0,686 0,803 1,000 

Примітка. Курсивом виділено значущі показники за рівня надійності 95 %. 

Джерело: авторські розрахунки на основі анкетування респондентів. 

З урахуванням результатів кореляційного аналізу побудовано трифакторну 

модель впливу окремих професійно-організаційних і мотиваційних факторів на 

величину інтегрального показника цифрової компетентності (дод. Е, табл. Е.4), 

параметри якої свідчать, що мотивовані здобувачі старших курсів, які 

навчаються за державні кошти, краще володіли указаною компетентністю за 

тих, хто мав недостатній рівень мотивації, та навчався за власні кошти. Попри 

статистичну надійність моделі в цілому й окремих її параметрів (дод. Е, 

табл. Е.5), фактичне значення коефіцієнта детермінації свідчить, що включені 

фактори пояснюють незначну варіацію результативної ознаки. Загалом 
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включені до моделі чинники слабо корелювали із результативним показником, 

тому є необхідність пошуку й тестування інших факторів впливу на цифрову 

компетентність, що може стати перспективою майбутніх досліджень. 

 

Висновки до п’ятого розділу 

1. 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, що дало змогу 

визначити пріоритети поліпшення аналізованої готовності в кластерах. 

Апробація запропонованого комплексу економетричних моделей залежності 

інтегрального показника готовності аграрних підприємств до впровадження 

інноваційних проєктів та управління ними від конкретних видів готовності 

дозволила розробити прогноз підвищення цієї готовності для підприємств із 

різним її рівнем. У результаті кореляційного аналізу, групування й 

стохастичного моделювання ідентифіковано фактори, які впливають на цю 

готовність, і побудовано лінійну й нелінійну двофакторні моделі впливу 

інтенсифікації та спеціалізації на інтегральний показник готовності.  

2. Розроблено комплекс економетричних моделей факторів, що впливають 

на формування фінансового забезпечення (власними ресурсами) для реалізації 

інноваційних проєктів підприємств Харківської області. Розкрито 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. 

Визначено доцільність і перспективи розвитку зеленого банкінгу для 

фінансування інноваційних проєктів. Обґрунтовано можливість капіталізації 

сільгоспземель як потенційного джерела проєктного фінансування на прикладі 

регіонального та національного рівня управління. Потенційний обсяг 

кредитного фінансування інноваційних проєктів аграрних підприємств України 

за умови 50 % від вартості застави землі у 2020 р. становив близько 224,8 млрд 
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грн. Розрахований сукупний інвестиційний потенціал аграрних підприємств 

України в контексті проєктного фінансування 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. 

3. Сформовано 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. Практична реалізація 

логічно-смислової моделі має сприяти підвищенню ефективності управління за 

рахунок подолання бар’єрів на шляху до трансферу інновацій і впровадження 

інноваційних проєктів та скорочення розміру трансакційних витрат. 

Обґрунтовано можливість і доцільність бюджетно-фіскального стимулювання 

реалізації інноваційних проєктів в аграрному секторі України залежно від 

ступеня їх інноваційності. Застосування цих пропозицій сприятиме активізації 

реалізації цифрових аграрних проєктів (пов’язаних з агробізнесом 4.0). 

4. Уточнено структуру поняття «професійна компетентність менеджера 

проєкту», визначено компоненти готовності фахівця до цього управління 

(мотиваційний, когнітивний, операційний, особистісний). Розвинуто 

рекомендації щодо удосконалення професійної підготовки фахівців до 

управління інноваційними аграрними проєктами, зокрема запропоновано 

модель цієї підготовки, що включає бізнес-тренінг і здійснюється на засадах 

компетентнісного підходу. Інтегральний показник цифрової компетентності 

(3,38 бала) указує на середній рівень її сформованості, що, очевидно, для 

впровадження в аграрних підприємствах цифрових проєктів є явно недостанім. 

 

Основні результати дослідження за цим розділом опубліковано в працях 

автора [142; 222; 446; 447; 451; 452; 694; 769; 770; 771; 775; 815; 814; 823].  
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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 

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 
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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 
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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 

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 
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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 від 12 до 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. 

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 
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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 
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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 чинники, які впливають на цю 

готовність, і побудовані лінійну й нелінійну двофакторні моделі впливу 

інтенсифікації та спеціалізації на інтегральний показник готовності.  

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 
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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. До теперішнього часу в 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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Рис. А.1. Розподіл за галузями знань проіндексованих у Scopus публікацій, 

які містять у назві, анотації та ключових словах термін «project»,  

1970–2020 рр. 

Джерело: побудувала авторка на основі даних бази Scopus. 

 

 

Рис. А.2. ТОП-10 організацій за кількістю профінансованих публікацій, 

проіндексованих у Scopus, які містять у назві, анотації та ключових словах 

термін «project», 1970–2020 рр. 

Джерело: побудувала авторка на основі даних бази Scopus. 
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Рис.  А.3. Розподіл за галузями знань проіндексованих у Scopus публікацій, 

які містять у назві, анотації та ключових словах термін «innovation 

project», 1970–2020 рр. 

Джерело: побудувала авторка на основі даних бази Scopus. 

 

 
Рис. А.4. ТОП-10 організацій за кількістю профінансованих публікацій, 

проіндексованих у Scopus, які містять у назві, анотації та ключових словах 

термін «innovation project», 1970–2020 рр. 

Джерело: побудувала авторка на основі даних бази Scopus. 
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Рис. А.5. Розподіл за галузями знань проіндексованих у Scopus публікацій, 

які містять у назві, анотації та ключових словах термін «project 

management», 1970–2020 рр. 

Джерело: побудувала авторка на основі даних бази Scopus. 

 

 

Рис. А.6. ТОП-10 організацій за кількістю профінансованих публікацій, 

проіндексованих у Scopus, які містять у назві, анотації та ключових словах 

термін «project management», 1970–2020 рр. 

Джерело: побудувала авторка на основі даних бази Scopus. 
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Рис. А.7. Розподіл за галузями знань проіндексованих у Scopus публікацій, 

які містять у назві, анотації та ключових словах термін «innovation project 

management», 1970–2020 рр. 

Джерело: побудувала авторка на основі даних бази Scopus. 

 

 
Рис. А.8. ТОП-10 організацій за кількістю профінансованих публікацій, 

проіндексованих у Scopus, які містять у назві, анотації та ключових словах 

термін «innovation project management», 1970–2020 рр. 

Джерело: побудувала авторка на основі даних бази Scopus. 
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Рис. А.9. Розподіл за галузями знань проіндексованих у Scopus публікацій, 

які містять у назві, анотації та ключових словах термін «economic 

management», 1970–2020 рр. 

Джерело: побудувала авторка на основі даних бази Scopus. 

 

 
Рис. А.10. ТОП-10 організацій за кількістю профінансованих публікацій, 

проіндексованих у Scopus, які містять у назві термін «economic 

management», 1970–2020 рр. 

Джерело: побудувала авторка на основі даних бази Scopus. 
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Рис. А.11. Розподіл за галузями знань проіндексованих у Scopus публікацій, 

які містять у назві, анотації та ключових словах термін «project financing», 

1970–2020 рр. 

Джерело: побудувала авторка на основі даних бази Scopus. 

 

 

Рис. А.12. ТОП-10 організацій за кількістю профінансованих публікацій, 

проіндексованих у Scopus, які містять у назві, анотації та ключових словах 

термін «project financing», 1970–2020 рр. 

Джерело: побудувала авторка на основі даних бази Scopus. 
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Таблиця А.1 

Результати кластеризації ключових слів у сфері дослідження управління 

проєктами  

Термін 
Кількість 

посилань (Links) 

Загальна сила 

зв’язку 

(Total link strength) 

Частота 

вживання 

(Occurrences) 

1 2 3 4 

Кластер 1 (54 терміни) 

Conceptual model 15 16 6 

Conflict management 9 11 9 

Construction management 17 21 15 

Construction project 36 52 53 

Construction project management 28 31 18 

Construction projects 79 175 50 

Contractors 16 17 5 

Control 21 28 12 

Cost control 10 11 8 

Creativity 16 23 6 

Crisis management 4 5 6 

Decision-making 66 105 27 

Efficiency 34 41 13 

Engineering project 6 7 7 

Evaluation  22 33 11 

Information management 6 6 8 

Innovation management 26 32 14 

Innovation project 1 2 5 

Involvement  21 24 5 

IT project 12 17 9 

Knowledge transfer 23 27 7 

Management 74 139 72 

Management mode 2 2 5 

Management system 16 7 7 

Methodologies 19 26 7 

Monitoring 10 14 6 

Motivation 14 23 9 

Participation 32 42 12 

PMBOK 29 42 17 

Program management 4 7 6 

Project cost 3 5 5 

Project financing 3 4 5 

Project life cycle  26 36 14 

Project management 270 1782 908 

Project management model 7 7 5 

Project management process 6 6 10 

Project portfolio 12 16 9 

Project risk 19 21 15 

Project risk management 39 51 28 
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Project selection 16 18 6 

Public projects 2 3 5 

Quality control 11 16 9 

Quality management 14 22 14 

Risk analysis 27 49 16 

Risk assessment 20 24 6 

Risk control 11 11 7 

Risk evaluation 9 13 8 

Risk identification 11 17 7 

Risk management 121 341 165 

Safety management 7 8 6 

Stakeholder 23 25 8 

Stakeholder theory 24 28 7 

Systems theory 5 7 5 

Value management 24 32 13 

Кластер 2 (40 термінів) 

Business performance 24 28 5 

Business value 23 26 5 

Change management 33 48 17 

Competitive advantage 38 59 23 

Data mining 6 7 5 

Diffusion 18 23 5 

Empirical study 26 35 8 

Enterprise 32 41 9 

Enterprise project management 11 12 6 

Impact 144 509 104 

Information-technology 43 67 15 

International development 

project 
13 13 5 

Knowledge management 111 267 107 

Market orientation 18 21 5 

Moderating role 34 45 9 

Organizational performance 17 18 7 

Organizational structure 10 10 7 

Portfolio management 72 153 39 

Product development 98 322 74 

Program 14 17 6 

Project failure 12 14 6 

Project governance 31 47 12 

Project management maturity 24 43 17 

Project management maturity 

models 
12 13 8 

Project management office 66 103 26 

Project management performance 26 27 7 

Project management standards 13 14 6 

Project management system 8 8 9 

Project maturity 9 12 7 

Project portfolio management 71 190 55 
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1 2 3 4 

Project portfolio success 26 53 8 

Project success 76 171 48 

Project team 8 10 6 

Project teams 11 19 6 

Project-based organizations 19 24 7 

Strategic alignment 16 19 6 

Strategic management 36 55 17 

Strategy 103 298 67 

Strategy implementation 18 26 9 

Value of project management 11 14 7 

Кластер 3 (34 терміна) 

Analytic hierarchy process 20 22 8 

Balanced scorecard 24 32 9 

Cost management 11 11 11 

Critical chain 14 18 10 

Criticality 25 31 9 

Decision making 25 36 13 

Empirical research 24 36 5 

Engineering projects 12 13 5 

Information 65 132 32 

Information system 7 13 11 

Integrated management 8 9 8 

Integration 82 183 44 

Interface management 6 7 7 

Life cycle 39 51 18 

Management model 8 9 6 

Monte Carlo simulation 11 16 6 

Multi project 11 14 6 

Multi-project management 20 32 14 

New product development 14 27 12 

Performance evaluation  24 29 14 

Portfolio 24 44 14 

Prediction 14 26 7 

Process 28 38 11 

Process management 13 19 11 

Programme 22 30 6 

Project 92 261 98 

Research 18 23 14 

Resource 21 28 8 

Resource management 9 12 8 

Sensitivity 17 29 7 

Software project management  23 24 15 

Stakeholders 51 85 25 

Standard 10 12 6 

System 72 139 37 

Кластер 4 (27 термінів) 

Challenges 49 79 18 

Competences 39 69 19 
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1 2 3 4 

Competency 21 32 8 

Employability 11 16 5 

Information systems 25 36 13 

Knowledge areas 13 16 5 

Leadership 88 129 62 

Project management education 21 25 11 

Project management methodology 5 5 5 

Project management practices 17 24 7 

Project management success 36 44 10 

Project manager 38 58 19 

Project planning 13 16 7 

Rask-management 58 107 16 

Roles 21 29 8 

Self-efficacy 23 33 9 

Skills 29 35 11 

Soft skills 20 21 6 

Success criteria 25 33 6 

Success factors 59 109 24 

Systems 102 282 76 

Taxonomy 21 27 6 

Teams 56 103 25 

Teamwork 23 36 7 

Technology management 13 18 6 

Time 61 118 33 

Tools 20 24 7 

Кластер 5 (26 термінів) 

Allocation 13 16 5 

Competitiveness 12 16 8 

Construction 141 367 98 

Corporate social-responsibility 14 17 6 

Critical chain project management 6 9 6 

Critical path method 5 5 5 

Critical success factors 89 193 47 

Factor analysis 8 9 5 

Framework 153 509 112 

Indicators 61 119 19 

Infrastructure 27 48 13 

Infrastructure projects 36 51 10 

IT project management 17 18 12 

Methodology 66 143 38 

Models 45 83 21 

Productivity 27 36 11 

Public sector 14 20 9 

Public-private partnerships 18 22 6 

Scrum 15 19 11 

Software-development 31 46 12 

Stakeholder analysis 13 17 5 

Stakeholder management 53 105 28 
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Strategies 75 132 27 

Sustainability 78 176 38 

Sustainable development 18 22 9 

Technologies 16 24 5 

Кластер 6 (25 термінів) 

Complex products 34 60 13 

Complexity 88 226 55 

Dynamics 36 49 15 

Entrepreneurship 20 27 9 

Environments 36 50 8 

Feedback 22 25 6 

Innovation 141 520 126 

Knowledge 139 406 101 

Methods 10 16 6 

Organizational change 37 49 14 

Organizations 110 296 70 

Performance management 20 22 7 

Perspective 101 248 51 

Practice 19 27 7 

Project knowledge management 12 17 7 

Project management office 22 29 12 

Project management research  12 13 8 

Project management theory 22 28 8 

Project performance 72 146 35 

Project-based organization 27 41 7 

Relevance 14 16 5 

Standards 16 20 7 

Task 18 22 6 

Technology 87 186 50 

Uncertainty 107 371 84 

Кластер 7 (25 термінів) 

Adoption 41 82 17 

Assessment 15 19 9 

Certification 8 13 8 

Company 18 21 5 

Delphi method 12 15 5 

Human resource management 20 31 12 

Human resources 9 14 10 

Implementation 91 233 55 

Improvement 13 14 5 

Innovations 14 29 6 

Investment 23 31 10 

Investment project 24 32 12 

Investments 7 8 5 

Knowledge base 10 15 5 

Maturity model 10 15 5 

Outcomes 32 41 10 

Principles 18 19 6 
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Project management practice 17 33 5 

Project managers 19 23 10 

Projects 47 77 26 

Size 17 21 5 

Software projects 35 48 10 

Styles 18 21 5 

Success 162 606 143 

Transformational leadership 32 52 12 

Кластер 8 (20 термінів) 

Acceptance 17 21 5 

Barriers 31 53 11 

Change 34 43 11 

Communication 76 168 38 

Complex projects 14 15 7 

Conceptual framework 21 24 5 

Configuration management 16 19 5 

Decision 37 49 12 

Delphi 14 14 5 

Design science  29 39 8 

Grounded theory 11 13 9 

Information technology 48 78 26 

Managing projects 10 11 5 

Megaprojects  27 36 10 

Performance 213 1219 285 

Project communication 19 22 6 

Project complexity 38 61 12 

Support 40 54 9 

Systems thinking 14 16 6 

Virtual teams 10 14 5 

Кластер 9 (20 термінів) 

Algorithm 21 25 9 

Analytic network process 11 16 5 

Contracts 11 15 8 

Control-systems 18 19 5 

Design 121 319 76 

Innovation projects 18 20 6 

Is project management 21 25 5 

Mechanisms 28 37 6 

Model 162 575 152 

Optimization 36 55 17 

Portfolios 28 36 7 

Product development-projects 35 46 7 

Project control 21 30 8 

Project management software 7 8 5 

Project scheduling 9 11 6 

Quality 64 115 34 

Research-and-development 40 69 18 

Resource-allocation 20 26 6 
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Scheduling 25 40 12 

Scheduling problem 11 17 8 

Кластер 10 (19 термінів) 

Benchmarking 24 39 12 

Conceptual-framework 36 54 9 

Cooperation 19 22 9 

Coordination 15 63 14 

Costs 20 25 9 

Critical path 7 11 5 

Evolution 27 38 13 

Game theory 12 13 7 

Open innovation 17 23 5 

Operations management 42 64 14 

Organizational project 

management 
15 19 7 

Outsourcing 6 15 8 

Product innovation 19 29 7 

Project management 

competencies 
18 21 7 

Project organization 10 18 7 

Public management 14 15 5 

Public-private partnership 16 19 7 

Resources 25 35 11 

Scope 11 15 5 

Кластер 11 (7 термінів) 

Entropy 4 4 5 

Organization 78 188 49 

Partnering 7 7 6 

Planning 11 11 5 

Risk 88 216 68 

Team 53 88 20 

Total quality management 11 14 5 

Джерело: авторські дослідження на основі бази Web of Science Core Collection із 

використанням програмного продукту VOSviewer. 
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Таблиця А.2 

Структура поняття «проєкт» 

Автор, рік Сутність явища Зміст явища Результат явища 

1 2 3 4 
Association for project 

management [861] 

унікальне, тимчасове 

зусилля, 

 що здійснюють для 

досягнення запланованих 

цілей, які можна 

визначити з погляду 

результатів чи переваг. 

International Project 

Management Commission, 

The American Academy of 

Project Management [862] 

тимчасова спроба 

створити унікальний 

продукт, послугу або 

результат. 

  

Project Management Body 

of Knowledge [863] 

тимчасове починання з 

початком і кінцем, 

його слід використовувати 

для створення унікального 

продукту, послуги чи 

результату. Проєкти – це 

ті заходи, які не можуть 

тривати нескінченно довго 

й мають певну мету. 

 

В. Н. Бурков, 

Д. О. Новіков (1997) 

[864, с. 40] 

обмежена в часі 

цілеспрямована зміна 

окремої системи 

зі встановленими 

вимогами щодо якості 

результатів, можливими 

рамками витрат коштів і 

ресурсів та специфічною 

організацією. 

 

Британський стандарт 

BS 6079-1:2000 (2000) 

[865, с. 2] 

унікальний набір 

(сукупність) 

скоординованих дій 

(робіт), із певними 

початковими й кінцевими 

точками, 

що здійснюється окремою 

особою або організацією 

для досягнення 

конкретних цілей у рамках 

певного графіка, вартості 

й параметрів 

продуктивності. 

В. А. Верба, 

Л. П. Батенко, 

О. М. Гребешкова та ін. 

(2009)  

[866, с. 9] 

одноразовий комплекс 

взаємопов’язаних заходів, 

 

який спрямований на 

задоволення визначеної 

потреби з досягненням 

конкретних результатів із 

встановленим ресурсним 

забезпеченням із чітко 

визначеними цілями 

протягом заданого періоду 

часу. 

 

І. В. Гонтарева, 

Р. М. Нижегородцев, 

Д. О. Новіков (2009) 

[132, с. 12] 

обмежена в часі, 

цілеспрямована зміна 

параметрів і/або 

структури будь-якої 

системи суспільного 

виробництва 

зі встановленими 

вимогами до якості 

результатів, можливими 

рамками витрати коштів 

щодо їх досягнення та 

специфічною 

організацією процесу 

розробки й реалізації. 

 

О. В. Зотов (2010) [867] завдання, що здійснюють у 

заздалегідь визначений 

термін, у межах ліміту 

необхідних ресурсів 

(фінансових, кадрових, 

матеріальних, тощо), 

метою якого є досягнення 

певного неповторного за 

своїми характеристиками 

та особливостями 

результату. 

Л. В. Ноздріна, 

В. І. Ящук, О. І. Полотай 

(2010) [868, с. 366] 

захід,  який має на меті створення 

нового продукту чи 

послуги та який  

обмежений у часі 
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В. А. Рач, 

О. В. Россошанська, 

О. М. Медведєва (2010) 

[869, с. 21] 

тимчасова діяльність спеціально спланована для 

унікальних неповторних 

умов, тобто послідовність 

взаємозалежних подій з 

упровадження інновації 

для створення цінності, 

яка визначається 

гармонізованою вигодою 

для всіх зацікавлених 

сторін завдяки унікальній 

властивості продукту 

проєкту, що реалізується в 

рамках досягнення місії 

соціально-економічної 

системи та за умов 

невизначеності, 

встановлених обмежень 

щодо часу, ресурсів та 

наявних особливостей 

експлуатації продукту 

проєкту. 
О. Ю. Судук (2016) [870] соціально-економічна 

система, що обмежена в 

часі 

та включає в себе, 

зокрема, 

реструктуризацію, 

проведення реконструкції, 

відкриття нових видів 

бізнесу, випуск нової 

продукції, послуг тощо. 

 

Л. Є. Довгань, 

Г. А. Мохонько, 

І. П. Малик (2017)  

[871, с. 9] 

сукупність 

цілеспрямованих, 

послідовно орієнтованих у 

часі, одноразових, 

комплексних і 

нерегулярно 

повторюваних дій (заходів 

або робіт), 

 орієнтованих на 

досягнення кінцевого 

результату в умовах 

обмеженості ресурсів і 

заданості термінів їх 

початку та завершення. 

О. В. Єгорченков, 

Н. Ю. Єгорченкова, 

Є. Ю. Катаєва (2017)  

[872, с. 11] 

тимчасове підприємство,  спрямоване на створення 

унікального продукту, 

послуги або результату. 

Н. Н. Пойда-Носик, 

І. І. Черленяк (2017)  

[873, с. 354] 

комплексний, 

неповторюваний, 

одномоментний захід, 

обмежений часом, 

бюджетом, ресурсами, а 

також чіткими вказівками 

щодо виконання, 

розробленим під потреби 

замовника. 

 

Н. Н. Пойда-Носик, 

І. І. Черленяк (2017)  

[873, с. 27] 

унікальний набір 

скоординованих робіт 

заданого змісту з 

визначеними початковою 

та кінцевою датами, 

обмеженими вартістю та 

часом реалізації, 

що спрямовані на 

досягнення запланованих 

цілей у характеристиках 

тривалості, вартості й 

задоволення учасників 

проєкту. 

Джерело: сформувала авторка на основі аналізу відповідних джерел. 
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Таблиця А.3 

Класифікація наявних підходів до визначення поняття «проєкт» 

Автор 

Сутність явища 

Н
ая

в
н

іс
ть

 з
м

іс
ту

 

Н
ая

в
н

іс
ть

 

р
ез

у
л
ь
та

ту
 

зу
си

л
л
я 

сп
р
о
б

а 

п
о
ч
и

н
ан

н
я 

зм
ін

а 

д
ії

 (
р
о
б

о
ти

) 

за
х
о
д

и
 

за
в
д

ан
н

я 

д
ія

л
ь
н

іс
ть

 

си
ст

ем
а 

п
ід

п
р
и

єм
ст

в
о

 

Association for project 

management 
+          - + 

International Project 

Management Commission, 

The American Academy of 

Project Management  

 +         - - 

Project Management Body of 

Knowledge 
  +        + - 

В. Н. Бурков, Д. О. Новіков    +       + - 

Британський стандарт 

BS 6079-1:2000  
    +      + + 

В. А. Верба, Л. П. Батенко, 

О. М. Гребешкова та ін.  
     +     + - 

І. В. Гонтарева, 

Р. М. Нижегородцев, 

Д. О. Новіков  

   +       + - 

О. В. Зотов       +    + + 

Л. В. Ноздріна, В. І. Ящук, 

О. І. Полотай  
     +     - + 

В. А. Рач, 

О. В. Россошанська, 

О. М. Медведєва  
       +   + + 

О. Ю. Судук          +  + - 

Л. Є. Довгань, 

Г. А. Мохонько, І. П. Малик  
    + +     - + 

О. В. Єгорченков, 

Н. Ю. Єгорченкова, 

Є. Ю. Катаєва  

         + - + 

Н. Н. Пойда-Носик, 

І. І. Черленяк  
     +     + - 

Н. Н. Пойда-Носик, 

І. І. Черленяк  
    +      + + 

Частота використання, % 6,7 6,7 6,7 13,3 20,0 26,7 6,7 6,7 6,7 6,7 66,7 53,3 

Джерело: сформувала авторка на основі аналізу відповідних джерел. 
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Продовження дод. А 

Таблиця А.4 

Оцінка наявних підходів до визначення поняття «проєкт» 

Автор 

Оцінка 

Н
ая

в
н

іс
ть

 

к
о
м

п
о
н

ен
ті

в
 

П
о
ш

и
р
ен

іс
ть

 

в
и

зн
ач

ен
н

я
 

Т
ео

р
ет

и
ч
н

а 

о
б

ґр
у
н

то
-

в
ан

іс
ть

 

П
р
ак

ти
ч
н

а 

д
о
ст

у
п

н
іс

ть
 

С
у
м

ар
н

а 
 

о
ц

ін
к
а 

Association for project 

management 
3 3 3 3 12 

International Project 

Management Commission, 

The American Academy of 

Project Management  

1 3 2 4 10 

Project Management Body of 

Knowledge 
3 3 3 4 13 

В. Н. Бурков, Д. О. Новіков 3 3 3 3 12 

Британський стандарт 

BS 6079-1:2000  
5 4 4 4 17 

В. А. Верба, Л. П. Батенко, 

О. М. Гребешкова та ін.  
3 3 3 3 12 

І. В. Гонтарева, 

Р. М. Нижегородцев, 

Д. О. Новіков  

3 3 4 2 12 

О. В. Зотов 5 2 2 4 13 

Л. В. Ноздріна, В. І. Ящук, 

О. І. Полотай  
3 3 2 2 10 

В. А. Рач, О. В. Россошанська, 

О. М. Медведєва  
5 3 4 3 15 

О. Ю. Судук 3 2 3 3 11 

Л. Є. Довгань, Г. А. Мохонько, 

І. П. Малик  
5 3 3 3 14 

О. В. Єгорченков, 

Н. Ю. Єгорченкова, 

Є. Ю. Катаєва  

3 2 4 2 11 

Н. Н. Пойда-Носик, 

І. І. Черленяк  
3 3 3 3 12 

Н. Н. Пойда-Носик, 

І. І. Черленяк  
5 3 3 3 12 

Джерело: сформувала авторка на основі аналізу відповідних джерел. 
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Продовження дод. А 

Таблиця А.5 

Структура поняття «інноваційний проєкт» 

Автор Сутність явища Зміст явища Результат явища 

1 2 3 4 
В. Н. Бурков, 

Д. О. Новіков (1997) 

[864, с. 129] 

проєкт зі зміни 

технології діяльності. 

Як і будь-який проєкт, 

інноваційний розвиток 

потребує ресурсів для 

його реалізації: 

фінансових, кадрових, 

часових й ін. 

 

ЗУ «Про інноваційну 

діяльність», ст. 1 (2002) 

[874] 

комплект документів що визначає процедуру 

та комплекс усіх 

необхідних заходів (у 

т. ч. інвестиційних) 

щодо створення й 

реалізації інноваційного 

продукту і (або) 

інноваційної продукції. 

Т. Майорова (2003) [875] форма організації 

інноваційного процесу, 

яка є комплексом 

взаємопов’язаних заходів 

інвестиційного характеру 

щодо впровадження 

науково-технічних 

розробок і нових 

технологій у 

виробництво, технічного 

його переоснащення, 

освоєння випуску нових 

конкурентоспроможних 

видів продукції, а також 

її просунення у сферу 

споживання. 

 

П. П. Микитюк (2006)  

[876, с. 150] 

система 

взаємопов’язаних цілей і 

програм їхнього 

досягнення 

що представляють собою 

комплекс науково-

дослідних, дослідно-

конструкторських, 

виробничих, 

організаційних, 

фінансових, комерційних 

та інших заходів, у 

відповідний спосіб 

організованих, 

оформлених комплектом 

проєктної документації, 

які забезпечують 

ефективне виконання 

конкретного науково-

технічного завдання 

(проблеми), вираженого в 

кількісних показниках, і 

приводять до інновації. 

М. А. Йохна, 

В. В. Стадник (2006) 

[877, с. 316] 

комплекс 

взаємопов’язаних 

заходів, 

 розроблених з метою 

створення, виробництва та 

просування на ринок 

нових 

високотехнологічних 

продуктів за встановлених 

ресурсних обмежень. 

Кол. авторів, за ред. 

В. Л. Попова (2007)  

[878, с. 26] 

намічений до планового 

здійснення, об’єднаний 

єдиною метою та 

присвячений до 

визначеного часу 

комплекс робіт і заходів 

зі створення, виробництва 

та просування на ринок 

нових 

високотехнологічних 

продуктів із зазначенням 

виконавців, 

використовуваних ресурсів 

та їх джерел. 

 

Г. Красневич (2010) [879] комплекс 

взаємопов’язаних заходів, 

вжиття яких відбувається 

в перебігу інноваційного 

процесу та які повинні 

досягти поставленої мети, 

полягає в забезпеченні 

впровадження інновації, 

створенні та реалізації 

інноваційної продукції в 

практичну діяльність 

підприємства 

з максимальним корисним 

синергетичним ефектом 

протягом заданого часу за 

визначених правових, 

інституційних і ресурсних 

обмежень. 
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Г. Мутанов, 

Г. Абдикерова (2010) 

[880, с. 10] 

складна система 

взаємозумовлених і 

взаємопов’язаних за 

ресурсами, термінами й 

виконавцями заходів, 

 спрямованих на 

досягнення конкретних 

цілей (завдань) на 

пріоритетних напрямах 

розвитку науки й техніки. 

Н. Холявко (2011) [881] проєкти, реалізація яких 

передбачає 

впровадження 

принципово нової 

методології, методики 

виконання діяльності, 

виробництво нової 

продукції, надання 

нового різновиду послуг, 

істотне поліпшення 

наявного обладнання, 

інструментів, товарів, 

методик тощо. 

 

Н. В. Кретова, 

І. О. Мокрецова (2012) 

[882] 

сукупність технічних, 

організаційних і 

планувальних, 

розрахункових та 

фінансових документів, 

 необхідних для 

досягнення цілей 

проєкту. 

Т. В. Загуменна (2013) 

[883] 

плановий комплекс 

технічних, виробничих, 

економічних й 

організаційних заходів, 

об’єднаних однією 

генеральною (основною) 

метою. 

  

Т. М. Янковець (2013) 

[884] 

сукупність 

взаємопов’язаних дій 

(заходів), 

спрямованих на 

впровадження новацій у 

виробництво та їх 

комерціалізацію. 

 

Н. П. Литвиненко (2014) 

[885] 

система 

взаємопов’язаних цілей і 

засобів їх досягнення; 

комплекс науково-

дослідних, дослідно-

конструкторських, 

виробничих, 

організаційних, 

фінансових, комерційних 

та інших заходів, 

відповідним чином 

організованих (з’єднаних 

ресурсами, строками та 

виконавцями), 

оформлених комплектом 

проєктної документації 

Він повинен забезпечити 

ефективне вирішення 

конкретної науково-

технічної задачі 

(проблеми), вираженої в 

кількісних показниках, і 

призводить до інновації. 

М. С. Молодоженя 

(2016) [886] 

сукупність 

обґрунтованих, 

взаємозв’язаних, 

цілеспрямованих 

рішень і дій 

з приводу залучення й 

використання обмеженої 

кількості трудових, 

матеріальних, 

інформаційних, 

інтелектуальних і 

фінансових ресурсів у 

межах інноваційної 

діяльності підприємства, 

які забезпечують 

досягнення нових цілей 

розвитку, спрямованих 

на якісну зміну 

підприємства як системи 

в цілому, на отримання 

корисного ефекту й 

забезпечення 

конкурентоспроможності 

підприємства. 

В. М. Пітерська (2016) 

[887] 

проєкт, що містить техніко-

економічне, правове й 

організаційне 

обґрунтування кінцевої 

інноваційної діяльності. 
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1 2 3 4 

Н. Н. Пойда-Носик, 

І. І. Черленяк (2017)  

[873, с. 31] 

намічений до 

планомірного 

здійснення, об’єднаний 

єдиною метою та 

приурочений до певного 

часу комплекс робіт і 

заходів 

щодо створення, 

виробництва та 

просування на ринок 

нових 

високотехнологічних 

продуктів із зазначенням 

виконавців, 

використовуваних 

ресурсів і їх джерел. 

 

О. О. Калініченко, 

О. О. Маленька (2018) 

[888] 

комплект документів, що визначає процедуру й 

комплекс усіх 

необхідних заходів (у 

т. ч. інвестиційних) 

щодо створення та 

реалізації інноваційного 

продукту і (або) 

інноваційної продукції. 

С. П. Крамарчук,  

Н. П. Лубкей (2018) 

[889] 

спеціальний документ, у 

якому детально та 

поетапно окреслюються 

відносини та процеси, 

за допомогою яких 

здійснюється певна 

інноваційна діяльність та 

який регулює й визначає 

необхідні заходи, що 

стосуються створення, 

впровадження та 

реалізації інноваційного 

продукту. 

 

О. О. Охріменко та ін. 

(2018) [131, с. 62]. 

результат сукупності 

процесів, що охоплюють 

усі його етапи: від ідеї – 

до впровадження. 

  

Н. Рудь (2018) [890] система 

взаємопов’язаних цілей і 

програм їх досягнення, 

що представляють собою 

комплекс 

маркетингових, науково-

дослідних, дослідно-

конструкторських, 

виробничих, кадрових, 

організаційних, 

фінансових, комерційних 

й інших заходів, 

певним чином 

організованих, 

оформлених комплектом 

проєктної документації, 

та таких, 

що забезпечують 

ефективне виконання 

конкретних науково-

інноваційних завдань, 

виражених у кількісних 

показниках, які 

характеризують 

результат інноваційного 

процесу. 

Л. О. Філіпковська, 

М. М. Нос (2018) [891] 

комплекс робіт і ресурсів, які пов’язані часом і 

простором, керовані з 

метою удосконалення 

точності оцінок вартості 

та спрямовані на 

досягнення кінцевого 

результату – 

впровадження інновацій у 

практичну діяльність. 

D. Y. Shestakov (2018) 

[892] 

проєкт може бути 

«інноваційним», якщо 

сфера реалізації завдання, 

набір методологій, 

включаючи практику, 

техніку, процедури та 

правила, а також 

інструменти й знання, з 

одного боку, бюджет 

проєкту та час, з іншого 

боку, є невизначеними; 

 і результатом є інновація 

як новий пристрій, метод 

чи матеріал. 

Джерело: сформувала авторка на основі аналізу відповідних джерел. 
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Продовження дод. А 

Таблиця А.6 

Класифікація наявних підходів до визначення поняття «інноваційний 

проєкт» 

Автор 

Сутність явища 

Н
ая

в
н

іс
ть

 з
м

іс
ту

 

Н
ая

в
н

іс
ть

  

р
ез

у
л
ь
та

ту
 

п
р
о
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т 

д
о
к
у
м
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т 
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х
о
д

и
 

ц
іл

і 
 

д
ії

  

р
ез

у
л
ь
та

т 

р
о
б

о
ти

 і
 р

ес
у
р
си

 

п
р
о
гр

ам
и

 

В. Н. Бурков, 

Д. О. Новіков  
+        + - 

ЗУ «Про інноваційну 

діяльність» 
 +       + + 

Т. Майорова   +      + - 

П. П. Микитюк    +    + + + 

М. А. Йохна, 

В. В. Стадник 
  +      - + 

Кол. авторів, за ред. 

В. Л. Попова 
  +      + - 

Г. Красневич    +      + + 

Г. Мутанов, 

Г. Абдикерова 
  +      - + 

Н. Холявко  +        + - 

Н. В. Кретова, 

І. О. Мокрецова  
 +       - + 

Т. В. Загуменна   +      - - 

Т. М. Янковець   +  +    + - 

Н. П. Литвиненко    +     + + 

М. С. Молодоженя      +    + + 

В. М. Пітерська +        + - 

Н. Н. Пойда-Носик, 

І. І. Черленяк 
  +    +  + - 

О. О. Калініченко, 

О. О. Маленька 
 +       + + 

С. П. Крамарчук,  

Н. П. Лубкей 
 +       + - 

О. О. Охріменко та ін.      +   - - 

Н. Рудь    +    + + + 

Л. О. Філіпковська, 

М. М. Нос  
      +  + + 

D. Y. Shestakov +        - + 

Частота використання, % 18,2 18,2 36,4 13,6 9,1 4,5 9,1 9,1 72,7 54,5 

Джерело: сформувала авторка на основі аналізу відповідних джерел. 
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Таблиця А.7 

Оцінка наявних підходів до визначення поняття «інноваційний проєкт» 

Автор 

Оцінка 

Н
ая

в
н

іс
ть

 

к
о
м

п
о
н

ен
ті

в
 

П
о
ш

и
р
ен

іс
ть

 

в
и

зн
ач

ен
н

я
 

Т
ео

р
ет

и
ч
н

а 

о
б

ґр
у
н

то
-

в
ан

іс
ть

 

П
р
ак

ти
ч
н

а 

д
о
ст

у
п

н
іс

ть
 

С
у
м

ар
н

а 
 

о
ц

ін
к
а 

В. Н. Бурков, Д. О. Новіков  3 3 2 4 12 

ЗУ «Про інноваційну 

діяльність» 
5 4 3 4 16 

Т. Майорова 3 3 3 3 12 

П. П. Микитюк 5 4 4 3 16 

М. А. Йохна, В. В. Стадник 3 4 3 3 13 

Кол. авторів, за ред. 

В. Л. Попова 
3 3 4 3 13 

Г. Красневич  5 3 4 3 15 

Г. Мутанов, Г. Абдикерова 3 3 3 3 12 

Н. Холявко  3 3 3 3 12 

Н. В. Кретова, І. О. Мокрецова  3 3 2 3 11 

Т. В. Загуменна 1 3 2 3 9 

Т. М. Янковець 3 4 3 4 14 

Н. П. Литвиненко 5 3 4 4 16 

М. С. Молодоженя  5 3 4 4 16 

В. М. Пітерська 3 3 3 3 12 

Н. Н. Пойда-Носик, 

І. І. Черленяк 
3 3 3 3 12 

О. О. Калініченко, 

О. О. Маленька 
5 4 3 4 16 

С. П. Крамарчук, Н. П. Лубкей 3 3 3 3 12 

О. О. Охріменко та ін. 1 2 2 3 8 

Н. Рудь 5 4 3 3 15 

Л. О. Філіпковська, М. М. Нос  5 3 3 4 15 

D. Y. Shestakov 3 2 2 3 10 

Джерело: сформувала авторка на основі аналізу відповідних джерел. 
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Таблиця А.8 

Структура поняття «управління проєктом (проєктами)» 

Автор Сутність явища Зміст явища Результат явища 
1 2 3 4 

Association for project 

management [861] 

застосування процесів, 

методів, навичок, знань і 

досвіду  

для досягнення 

конкретних цілей 

проєкту відповідно до 

критеріїв прийнятності 

проєкту в рамках 

узгоджених параметрів  

В управління проєктом є 

кінцеві результати, які 

обмежені кінцевим 

терміном і бюджетом 

International Project 

Management Commission, 

The American Academy of 

Project Management [862] 

застосування знань, 

умінь, інструментів і 

прийомів для проєктної 

діяльності 

 з метою задоволення 

проєктних вимог. 

В. Н. Бурков, 

Д. О. Новіков (1997) 

[893, с. 43] 

сукупність процесів з 

планування, координації 

та контролю робіт  

 для реалізації цілей 

проєктів з урахуванням 

обмежень на ресурси, 

бюджет і вимог якості 

Британський стандарт 

BS 6079-1:2000 (2000) 

[865, с. 2] 

планування, моніторинг і 

контроль усіх аспектів 

проєкту та мотивація 

всіх, хто бере участь у 

ньому,  

 для досягнення цілей 

проєкту у встановлений 

термін, із визначеною 

вартістю, якістю та 

ефективністю 

В. А. Вісящев (2003)  

[67, c. 9] 

особливий фах 

керівництва й 

координації людських і 

матеріальних ресурсів 

протягом життєвого 

циклу проєкту  

шляхом використання 

системи сучасних 

методів і техніки 

управління  

для досягнення 

визначених цілей в умовах 

встановлених обмежень 

щодо вартості, якості, 

часу, змісту проєкту із 

урахуванням особистих 

інтересів учасників 

проєкту 

І. І. Мазур, В. Д. Шапіро, 

Н. Г. Ольдерогге 

(2004) [894, с. 32] 

методологія організації, 

планування, керівництва, 

координації трудових, 

фінансових і матеріально-

технічних ресурсів 

протягом життєвого циклу 

проєкту,  

спрямована на ефективне 

досягнення його цілей 

шляхом застосування 

сучасних методів, 

техніки й технології 

управління  

для досягнення 

визначених у проєкті 

результатів за складом й 

обсягом робіт, вартістю, 

часом та якістю 

О. В. Михайловська 

(2008) [895] 

процес координації усіх 

видів ресурсів упродовж 

життєвого циклу проєкту  

на основі сучасних 

методів (техніки) 

управління  

з метою виконання 

визначених за складом, 

обсягом, вартістю, часом 

та кількістю робіт і 

задоволення інтересів 

учасників проєкту 

В. А. Верба, . П. Батенко, 

О. М. Гребешкова та ін. 

(2009) [866, с. 95] 

процес управління 

командою і ресурсами 

проєкту  

за допомогою 

специфічних методів,  

завдяки яким проєкт 

завершується успішно і 

досягає своєї мети 

І. В. Гонтарева, 

Р. М. Нижегородцев, 

Д. О. Новіков (2009) 

[132, с. 23] 

необхідно розглядати у 

двох вимірах: 

а) форма впливу на 

соціально-економічну 

систему  

(вибір елемента, на який 

потрібно впливати, вели-

чина впливу, швидкість 

впливу, ефективність 

виробничої системи після 

впровадження проєкту); 

 

б) процес формування 

його результатів  

(планування процесу 

отримання результату, 

організація проєктних 

робіт, мотивація учасників 

процесу й контроль їхньої 

діяльності) 
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1 2 3 4 

С. Д. Бушуєв, 

Н. С. Бушуєва, 

І. А. Бабаєв та ін. (2010) 

[896, с. 22] 

використання знань, 

навичок, методів і 

засобів до управління 

виконанням робіт 

проєкту  

 для задоволення або 

перевищення потреб і 

бажань зацікавлених осіб 

при досягненні цілей 

проєкту 

О. В. Зотов (2010) [867] складний багатогранний 

управлінський процес 

реалізації певного 

проєкту на всіх його 

етапах,  

який складається з 

комплексу механізмів, 

дій, засобів, інструментів 

і здійснюється під 

впливом зовнішніх і 

внутрішніх ризиків, з 

урахуванням 

різноманітних відносин 

зовнішнього та 

внутрішнього характеру 

 

Л. В. Ноздріна, 

В. І. Ящук, О. І. Полотай 

(2010) [868, с. 13] 

діяльність,  спрямована на 

реалізацію проєкту з 

максимально можливою 

ефективністю при 

заданих обмеженнях за 

часом, коштами (і 

ресурсами), а також 

якості кінцевих 

результатів проєкту 

 

В. А. Рач, 

О. В. Россошанська, 

О. М. Медведєва (2010) 

[869, с. 44] 

процес прийняття 

компетентних рішень 

командою управління 

проєктом  

стосовно результативної 

та ефективної 

координації дій як 

цілісної системи 

для отримання продукту 

проєкту з унікальними 

властивостями за 

показниками цінності, 

якості, часу, вартості та 

задоволеності 

зацікавлених сторін 

Т. В. Загуменна (2013) 

[883] 

процес управління 

людськими, 

матеріальними 

і фінансовими ресурсами 

проєкту,  

 який забезпечує 

досягнення запланованих 

результатів на основі 

узгодження інтересів й 

ефективного 

координування взаємодії 

учасників проєкту 

протягом його життєвого 

циклу 

Т. М. Янковець (2015)  

[897] 

процес управління 

командою та ресурсами 

проєкту  

за допомогою 

специфічних методів, 

засобів, інструментів,  

використання яких дає 

змогу в умовах 

обмеженості часу та 

ресурсів, ризику, а іноді й 

невизначеності, 

забезпечити безумовне 

досягнення поставленої 

мети з дотриманням вимог 

зацікавлених осіб 

Н. І. Гавловська, 

Є. М. Рудніченко (2016) 

[898, c. 17] 

методологія організації, 

планування, управління, 

координації трудових, 

фінансових і 

матеріально-технічних 

ресурсів протягом 

проєктного циклу,  

спрямоване на ефективне 

досягнення його цілей 

шляхом застосування 

сучасних методів, 

техніки й технології 

управління  

для досягнення 

визначених у проєкті 

результатів зі складу й 

обсягу робіт, вартості, 

часу, якості й задоволення 

учасників проєкту 

Л. Є. Довгань, 

Г. А. Мохонько, 

І. П. Малик (2017)  

[871, с. 22] 

процес управління 

командою та ресурсами 

проєкту  

за допомогою 

специфічних методів,  
завдяки яким проєкт 

завершується успішно й 

досягає своєї мети 
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Л. Н. Борисоглебська,  

В. Ю. Нехорошков (2011), 

[899]; 

О. В. Єгорченков, 

Н. Ю. Єгорченкова, 

Є. Ю. Катаєва (2017)  

[872, с. 11] 

мистецтво керівництва 

та координації людських 

і матеріальних ресурсів 

протягом життєвого 

циклу проєкту 

шляхом застосування 

сучасних методів і 

техніки управління 

для досягнення певних у 

проєкті результатів за 

складом й обсягом робіт, 

вартості, часу, якості й 

задоволення учасників 

проєкту 

Н. Н. Пойда-Носик, 

І. І. Черленяк (2017)  

[873, c. 354] 

процес управління 

командою та ресурсами 

проєкту  

за допомогою 

специфічних методів,  

завдяки яким проєкт 

завершується успішно та 

досягає своєї мети 

Джерело: сформувала авторка на основі аналізу відповідних джерел. 
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Таблиця А.9 

Класифікація наявних підходів до визначення поняття «управління 

проєктом (проєктами)» 

Автор 

Сутність явища 

Н
ая

в
н

іс
ть

 з
м

іс
ту

 

Н
ая

в
н

іс
ть

  

р
ез

у
л
ь
та

ту
 

за
ст

о
су

в
ан

н
я
 

п
р
о
ц

ес
ів

, 
зн

ан
ь
, 

у
м

ін
ь
…

 

п
р
о
ц

ес
и

 

п
л
ан

у
в
ан

н
я
, 

м
о
н

іт
о
р
и

н
г,

 
к
о
н

тр
о
л
ь
…

 

ф
ах

 

м
ет

о
д

о
л
о
гі

я
 

о
р
га

н
із

ац
ії

, 
п

л
ан

у
в
ан

н
я
…

 

ф
о
р
м

а 
в
п

л
и

в
у

 

д
ія

л
ь
н

іс
ть

 

м
и

ст
ец

тв
о

 

Association for project 

management  
+        + + 

International Project 

Management Commission, 

The American Academy of 

Project Management 

+        - + 

В. Н. Бурков, Д. О. Новіков   +       - + 

Британський стандарт 

BS 6079-1:2000 
  +      - + 

В. А. Вісящев     +     + + 

І. І. Мазур, В. Д. Шапіро, 

Н. Г. Ольдерогге 
    +    + + 

О. В. Михайловська  +       + + 

В. А. Верба, Л. П. Батенко, 

О. М. Гребешкова та ін. 
 +       + + 

І. В. Гонтарева, 

Р. М. Нижегородцев, 

Д. О. Новіков 

 +    +   + - 

С. Д. Бушуєв, Н. С. Бушуєва, 

І. А. Бабаєв  
+        - + 

О. В. Зотов  +       + - 

Л. В. Ноздріна, В. І. Ящук, 

О. І. Полотай 
      +  + - 

В. А. Рач, О. В. Россо-

шанська, О. М. Медведєва  
 +       + + 

Т. В. Загуменна  +       - + 

Т. М. Янковець   +       + + 

Н. І. Гавловська, 

Є. М. Рудніченко 
    +    + + 

Л. Є. Довгань, 

Г. А. Мохонько, І. П. Малик 
 +       + + 

Л. Н. Борисоглебська,  

В. Ю. Нехорошков; 

О. В. Єгорченков, 

Н. Ю. Єгорченкова, 

Є. Ю. Катаєва 

       + + + 

Н. Н. Пойда-Носик, 

І. І. Черленяк 
 +       + + 

Частота використання, % 15,8 52,6 5,3 5,3 10,5 5,3 5,3 5,3 73,7 84,2 

Джерело: сформувала авторка на основі аналізу відповідних джерел. 
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Таблиця А.10 

Оцінка наявних підходів до визначення поняття «управління проєктом 

(проєктами)» 

Автор 

Оцінка 

Н
ая

в
н

іс
ть

 

к
о
м

п
о
н

ен
ті

в
 

П
о
ш

и
р
ен

іс
ть

 

в
и

зн
ач

ен
н

я
 

Т
ео

р
ет

и
ч
н

а 

о
б

ґр
у
н

то
-

в
ан

іс
ть

 

П
р
ак

ти
ч
н

а 

д
о
ст

у
п

н
іс

ть
 

С
у
м

ар
н

а 
 

о
ц

ін
к
а 

Association for project 

management  
5 3 2 3 13 

International Project Management 

Commission, 

The American Academy of Project 

Management 

3 3 2 3 11 

В. Н. Бурков, Д. О. Новіков  3 4 3 3 13 
Британський стандарт BS 6079-

1:2000 
3 3 3 3 12 

В. А. Вісящев  5 2 3 3 13 
І. І. Мазур, В. Д. Шапіро, 

Н. Г. Ольдерогге 
5 4 4 3 16 

О. В. Михайловська 5 3 3 3 14 
В. А. Верба, Л. П. Батенко, 

О. М. Гребешкова та ін. 
5 4 3 3 15 

І. В. Гонтарева, 

Р. М. Нижегородцев, 

Д. О. Новіков 
3 3 3 3 12 

С. Д. Бушуєв, Н. С. Бушуєва, 

І. А. Бабаєв  
3 3 2 3 11 

О. В. Зотов 3 3 3 3 12 
Л. В. Ноздріна, В. І. Ящук, 

О. І. Полотай 
3 3 3 3 12 

В. А. Рач, О. В. Россошанська, 

О. М. Медведєва  
5 3 4 3 15 

Т. В. Загуменна 3 4 3 3 13 
Т. М. Янковець  5 4 4 3 16 
Н. І. Гавловська, 

Є. М. Рудніченко 
5 4 4 3 16 

Л. Є. Довгань, Г. А. Мохонько, 

І. П. Малик 
5 4 3 3 15 

Л. Н. Борисоглебська,  

В. Ю. Нехорошков; 

О. В. Єгорченков, 

Н. Ю. Єгорченкова, 

Є. Ю. Катаєва 

5 4 4 3 16 

Н. Н. Пойда-Носик, І. І. Черленяк 5 4 3 3 15 

Джерело: сформувала авторка на основі аналізу відповідних джерел. 
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Таблиця А.11 

Структура поняття «управління інноваційним проєктом (проєктами)» 

Автор Сутність явища Зміст явища Результат явища 
Ф. О. Ярошенко та 

ін. (2010) [783, 

с. 42] 

симбіоз науки та 

мистецтва 

застосування в проєкті 

професійних здібностей для 

виробництва продукту проєкту, 

адекватного місії проєкту, за 

допомогою організації надійної 

команди проєкту, що 

ефективно комбінує технічні й 

управлінські методи, 

створюючи найбільшу користь 

і демонструє ефективні 

результати роботи й виконання 

задач. 

 

О. В. Березін,  

М. Г. Безпарточний 

(2014) [900, с. 12]  

мистецтво керівництва 

людськими та 

матеріальними 

ресурсами упродовж 

життєвого циклу 

проєкту,  

здійснюване за допомогою 

системи сучасних методів і 

техніки управління  

з метою досягнення 

визначених проєктом 

результатів щодо складу 

й обсягу робіт, вартості, 

часу, якості та 

задоволення учасників 

проєкту. 
О. І. Продіус 

(2016) 

[901] 

мистецтво керівництва 

та координації трудових, 

матеріальних й інших 

ресурсів протягом 

життєвого циклу проєкту  

шляхом застосування системи 

сучасних методів та техніки 

управління 

для досягнення 

визначених у проєкті 

результатів за складом та 

обсягом робіт, вартості, 

часу, якості проєкту. 
Г. В. Строкович 

(2017) [902] 

(стратегічне 

управління 

інноваційним 

проєктом) 

 

комплекс управлінських 

заходів 

із визначення подальших 

напрямів щодо зростання 

успішності функціонування 

підприємства завдяки 

планомірному, поступовому 

впровадженню інновацій, їх 

якісній і кількісній конкретизації 

у вигляді системи цілей і 

послідовності дій, які треба 

здійснити для їх досягнення. 

 

K. R. Bibarsov, 

G. I. Khokholova, 

D. R. Okladnikova 

(2017) [265]  

необхідно розглядати в 

трьох аспектах: як 

систему функцій, як 

процес прийняття 

управлінського рішення 

та як організаційну 

систему з погляду 

функціонального підходу 

в управлінні 

інноваційним проєктом. 

  

С. П. Крамарчук,  

Н. П. Лубкей 

(2018) 

[889] 

процес управління 

фінансовими, 

матеріальними та 

людськими ресурсами, 

 що забезпечує досягнення 

поставлених цілей і 

запланованих результатів 

на засадах узгодження 

інтересів та ефективного 

координування взаємодії 

всіх учасників проєкту 

протягом усього його 

життєвого циклу. 

Джерело: сформувала авторка на основі аналізу відповідних джерел. 
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Таблиця А.12 

Класифікація наявних підходів до визначення поняття «управління 

інноваційним проєктом (проєктами)» 

Автор 

Сутність явища 

Н
ая

в
н

іс
ть

 з
м

іс
ту

 

Н
ая

в
н

іс
ть

  

р
ез

у
л
ь
та

ту
 

си
м

б
іо

з 
н

ау
к
и

  
та

 м
и

ст
ец

тв
а 

м
и

ст
ец

тв
о
 

к
ер

ів
н

и
ц

тв
а 

за
х
о
д

и
 

ф
у
н

к
ц

ії
 

п
р
о
ц

ес
 

си
ст

ем
а 

Ф. О. Ярошенко та ін.  +      + - 

О. В. Березін,  

М. Г. Безпарточний  
 +     + + 

О. І. Продіус   +     + + 

Г. В. Строкович    +    + - 

K. R. Bibarsov, 

G. I. Khokholova, 

D. R. Okladnikova  

   + + + - - 

С. П. Крамарчук,  

Н. П. Лубкей  
    +  - + 

Частота використання, % 16,7 33,3 16,7 16,7 33,3 16,7 66,7 50,0 

Джерело: сформувала авторка на основі аналізу відповідних джерел. 

 

Таблиця А.13 

Оцінка наявних підходів до визначення поняття «управління 

інноваційним проєктом (проєктами)» 

Автор 

Оцінка 

Н
ая
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н

іс
ть

 

к
о
м

п
о
н

ен
ті

в
 

П
о
ш
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ен
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ть
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а 
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ть
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н
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о
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н
іс

ть
 

С
у

м
ар

н
а 

 

о
ц

ін
к
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Ф. О. Ярошенко та ін.  3 3 3 2 11 

О. В. Березін, 

М. Г. Безпарточний  
5 4 3 4 16 

О. І. Продіус  5 4 3 4 16 

Г. В. Строкович  3 3 3 3 12 

K. R. Bibarsov, 

G. I. Khokholova, 

D. R. Okladnikova  

1 2 3 2 8 

С. П. Крамарчук, Н. П. Лубкей  3 3 3 3 12 

Джерело: сформувала авторка на основі аналізу відповідних джерел. 
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Таблиця А.14 

Структура понять «економічне управління» та «економічне управління 

підприємством» 

Автор Сутність явища Зміст явища Результат явища 

1 2 3 4 
Економічна 

енциклопедія (2001) 

[903]  

спосіб дії на процес суспільної 

праці відповідно до законів 

розвитку суспільства, 

включаючи управління 

виробничою та невиробничою 

сферою 

  

Л. П. Дядечко (2007) 

[904] 

стратегічне, поточне та 

оперативне планування, а 

також організація та контроль 

за виконанням планів 

  

Н. М. Євдокимова 

ред. (2011) [905] 

управління об’єктами 

економічної природи  

визначення потрібного 

стану підприємства, 

оцінювання його фактичної 

діяльності, порівнюючи з 

конкурентами й 

здійснюючи управлінський 

вплив згідно з наявними 

ресурсами 

 

Л. О. Лігоненко 

(2012) [906] 

(Економічне 

управління 

підприємством) 

один із напрямів науки 

управління підприємством,  

який, базуючись на засадах 

концепції контролінгу, 

охоплює економічний 

інструментарій (економічні 

методи та прийоми) 

розробки та забезпечення 

виконання планів розвитку 

(діяльності), 

спрямованих на 

досягнення визначених 

стратегічних цілей 

(передумов і факторів 

зростання цінності 

(вартості) підприємства) 

Л. О. Лігоненко, 

М. С. Молодоженя 

(2014) [907] 

(Економічне 

управління 

підприємством) 

інтегруючий та координуючий 

вид управління 

 основною метою якого є 

гармонізація 

управлінських цілей (які 

визначаються в межах 

окремих видів 

спеціального управління) 

та підпорядкування їх 

загальній меті функціону-

вання підприємств – 

забезпечення 

довгострокового стійкого 

функціонування 

(життєздатності) та 

зростання цінності 

підприємства для усіх груп 

стейкголдерів 

А. М. Колосов ред. 

(2015) [908] 

сукупність поєднаних і 

взаємодіючих між собою 

економічних елементів  

 з метою досягнення 

поставлених стратегічних 

цілей, що характеризується 

зростанням прибутку, 

приростом заробітної 

плати, заощадженням  

сировини, енергії та 

матеріалів 

П. Зозуля (2016) [909] сукупність способів і методів 

впливу на діяльність  

 спрямованих на реалізацію 

його економічних цілей та  
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1 2 3 4 

 підприємства,  завдань шляхом 

порівняння реальних і 

необхідних ресурсних 

можливостей 

М. М. Кошевий, 

М. Д. Начар’ян (2016) 

[910] (Економічне 

управління 

підприємством) 

процес впливу, за допомогою 

сукупності способів і методів, 

на його діяльність,  

 що спрямований на 

реалізацію його тактичних 

і стратегічних економічних 

цілей і завдань з макси-

мальною економічною 

ефективністю 
Л. С. Мельничук 

(2016) [911];  

І. С. Ладунка, 

Т. М. Рибалка (2017) 

[912] 

ефективна система, здатна 

забезпечити швидку адаптацію 

підприємства до змін його 

бізнес-середовища за умов 

максимально можливого 

врахування запитів і 

задоволення потреб 

потенційних споживачів 

  

Т. М. Стукан (2017) 

[913] 

комплекс системно 

розроблених, економічно 

обґрунтованих управлінських 

рішень,  

які ґрунтуються на 

правильно 

взаємоузгоджених 

ключових параметрах 

ефективної діяльності 

економіки підприємства 

 

Джерело: сформувала авторка на основі аналізу відповідних джерел. 

 

Таблиця А.15 

Класифікація наявних підходів до визначення понять «економічне 

управління» та «економічне управління підприємством» 

Автор 

Сутність явища 

Н
ая

в
н

іс
ть

 з
м

іс
ту

 

Н
ая

в
н

іс
ть
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у
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та
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 (

м
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) 

п
р
о
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ес
 

си
ст

ем
а 

р
іш

ен
н

я 

Економічна енциклопедія +         - - 

Л. П. Дядечко  +        - - 

Н. М. Євдокимова ред.   +       + - 

Л. О. Лігоненко    +      + + 

Л. О. Лігоненко, 

М. С. Молодоженя 
  +      

 
- + 

А. М. Колосов ред.      +     - + 

П. Зозуля      +    - + 

М. М. Кошевий, 

М. Д. Начар’ян 
      +  

 
- + 

Л. С. Мельничук;  

І. С. Ладунка, 

Т. М. Рибалка 

       + 

 

- - 

Т. М. Стукан         + + - 

Частота використання, % 10,0 10,0 20,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 30,0 50,0 

Джерело: сформувала авторка на основі аналізу відповідних джерел. 
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Таблиця А.16 

Оцінка наявних підходів до визначення понять «економічне управління» 

та «економічне управління підприємством» 

Автор 

Оцінка 

Н
ая

в
н

іс
ть

 

к
о
м

п
о
н

ен
ті

в
 

П
о
ш

и
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ен

іс
ть
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ть
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о
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у
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іс

ть
 

С
у
м

ар
н

а 
 

о
ц

ін
к
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Економічна енциклопедія 1 3 3 2 9 

Л. П. Дядечко 1 3 2 3 9 

Н. М. Євдокимова ред. 3 3 3 3 12 

Л. О. Лігоненко 5 3 4 4 16 

Л. О. Лігоненко, 

М. С. Молодоженя 
3 3 3 4 13 

А. М. Колосов ред.  3 3 3 4 13 

П. Зозуля 3 3 3 3 12 

М. М. Кошевий, 

М. Д. Начар’ян 
3 3 3 3 12 

Л. С. Мельничук;  

І. С. Ладунка, Т. М. Рибалка 
1 3 3 3 10 

Т. М. Стукан 3 3 3 2 11 

Джерело: сформувала авторка на основі аналізу відповідних джерел. 
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Таблиця А.17 

Класифікація інноваційних проєктів аграрних підприємств 
Класифікаційна ознака Види інноваційних проєктів 

1 2 

1. За тривалістю 

Короткострокові (до 1 р.) 

Середньострокові (2–4 р.) 

Довгострокові (5 р. і більше) 

2. За типом інновацій 

Новий товар (послуга) 

Новий метод виробництва 

Новий метод управління 

Новий ринок 

3. За рівнем науково-

технічної значущості 

Модернізаційні 

Новаторські 

Випереджальні 

Піонерні (радикальні) 

4. За рівнем відносної 

новизни 

Нові для галузі у світі 

Нові для галузі в країні 

Нові для галузі в регіоні 

Нові для об’єднання підприємств  

Нові для підприємства 

5. За масштабом 

Малі 

Середні 

Великі 

6. За галузевою 

спрямованість 

Рослинницькі  

Тваринницькі  

Нішеві 

Інфраструктурні 

Проєкти в харчовій і переробній галузях 

Енергетичні (альтернативні види енергетики) 

Комплексні 

7. За характером 

залучення учасників 

Міжнародні (спільні) 

Національні 

Регіональні 

Корпоративні 

Одного підприємства 

8. За класами проєктів 

Монопроєкти 

Мультипроєкти (технологічно пов’язані монопроєкти) 

Портфелі проєктів (технологічно не пов’язані монопроєкти) 

Мегапроєкти (програми) 

9. За типом 

Агротехнічні 

Агрохімічні  

Ґрунтоохоронні 

Агробіологічні (селекційні, нано- і біотехнології) 

Біоенергетичні 

Меліоративні 

Організаційні 

Економічні 

Соціальні 

Екологічні 

Цифровізації 
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Науково-дослідницькі 

Освітні 

Змішані 

10. За ступенем 

складності 

Прості 

Складні 

Дуже складні 

11. За рівнем ризику 

Низькоризикові 

Середньоризикові 

Високоризикові 

12. За формою 

власності 

Приватні 

Державні 

13. За джерелом 

фінансування 

За рахунок власних коштів 

За рахунок залучених коштів 

За рахунок бюджетних коштів 

Змішані джерела 

14. За ефектом від 

впровадження 

Підвищення технологічної ефективності 

Підвищення економічної ефективності  

Підвищення соціальної ефективності 

Підвищення екологічної ефективності 

Із комбінованим ефектом (полікритеріальні) 

15. За ступенем 

екологічності 

(екологічної безпеки) 

Екологічно небезпечні 

Екологічно прийнятні 

Екологічно нейтральні 

Екологічно спрямовані 

16. За походженням 

Розроблені на підприємстві 

Розроблені за участю підприємства 

Розроблені науковими та/або навчальними установами 

Отримані від інших зовнішніх розробників 

17. За ступенем 

завершеності 

Завершені 

Незавершені 

Примітка. Курсивом виділено ознаки та види, запропоновані авторкою. 

Джерело: узагальнила й сформувала авторка на основі джерел [236, с. 23–24; 873, 

с. 32–35; 914, с. 43–44; 103, с. 14; 130, с. 11]. 

Таблиця А.18 

Класифікація наукових проєктів  
Класифікаційна ознака Типи наукових проєктів 

1. Теоретичний рівень 

розроблюваних проблем 
Фундаментальні Прикладні 

2. Структура 

розроблюваних проблем 
Тематичні Комплексні 

3. Предметна 

спрямованість 

Проблеми розвитку наукових 

напрямів 

Удосконалення професійної 

освіти 

4. Склад учасників 
Міжінститутські 

(міжуніверситетські) 

Інститутські 

(Університетські) 

Кафедр, відділів, 

лабораторій, сек-

торів, індивідуальні 

5. Тип замовника Замовні Пошукові 

6. Характер фінансування Бюджетні Госпдоговірні 

7. Час виконання 
Довгострокові 

(5 і більше років) 

Середньострокові 

(від 3 до 5 років) 

Короткострокові 

(до 3 років) 

Джерело: [915, с. 29]. 
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Рис. А.13. Розподіл за галузями знань проіндексованих у Scopus публікацій, 

які містять у назві термін «globalization», 1970–2020 рр. 

Джерело: побудувала авторка на основі даних бази Scopus. 

 

 

Рис. А.14. ТОП-10 організацій за кількістю профінансованих публікацій, 

проіндексованих у Scopus, які містять у назві термін «globalization»,  

1970–2020 рр. 

Джерело: побудувала авторка на основі даних бази Scopus. 
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Рис. А.15. Розподіл за галузями знань проіндексованих у Scopus публікацій, 

які містять у назві термін «financialization», 2000–2020 рр. 

Джерело: побудувала авторка на основі даних бази Scopus. 

 

 

Рис. А.16. ТОП-10 організацій за кількістю профінансованих публікацій, 

проіндексованих у Scopus, які містять у назві термін «financialization»,  

2000–2020 рр. 

Джерело: побудувала авторка на основі даних бази Scopus. 
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Рис. А.17. Розподіл за галузями знань проіндексованих у Scopus публікацій, 

які містять у назві термін «digitization», 1970–2020 рр. 

Джерело: побудувала авторка на основі даних бази Scopus. 

 

 

Рис. А.18. ТОП-10 організацій за кількістю профінансованих публікацій, 

проіндексованих у Scopus, які містять у назві термін «digitization»,  

1970–2020 рр. 

Джерело: побудувала авторка на основі даних бази Scopus. 
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Рис. А.19. Розподіл за галузями знань проіндексованих у Scopus публікацій, 

які містять у назві термін «digitalization», 1970–2020 рр. 

Джерело: побудувала авторка на основі даних бази Scopus. 

 

 

 
Рис. А.20. ТОП-10 організацій за кількістю профінансованих публікацій, 

проіндексованих у Scopus, які містять у назві термін «digitalization»,  

1970–2020 рр. 

Джерело: побудувала авторка на основі даних бази Scopus. 
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Рис. А.21. Розподіл за галузями знань проіндексованих у Scopus публікацій, 

які містять у назві термін «intellectualization», 1980–2020 рр. 

Джерело: побудувала авторка на основі даних бази Scopus. 

 

 

Рис. А.22. ТОП-10 організацій за кількістю профінансованих публікацій, 

проіндексованих у Scopus, які містять у назві термін «intellectualization»,  

1980–2020 рр. 

Джерело: побудувала авторка на основі даних бази Scopus. 
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Таблиця Б.1 

Логічна структура методології економічного управління інноваційними 

проєктами аграрних підприємств 

Компоненти Організація управлінської діяльності 

Суб’єкт суб’єкт управління (індивідуальний або колективний) 

Об’єкт 

об’єкт управління та/або керований об’єкт (індивідуальний або 

колективний): процеси (ініціювання, планування, виконання, 

моніторингу й контролю, завершення), економічні ресурси, що 

використовують протягом життєвого циклу проєкту, та результати 

інноваційного проєкту 

Предмет 

управління інтеграцією, предметною областю, якістю, часом (бюджет 

часу), вартістю, персоналом проєкту, комунікаціями, закупівлями 

(контрактами), ризиками, зацікавленими сторонами 

Результат 
досягнення запланованих у проєкті ефектів із урахуванням часових і 

ресурсних обмежень і задоволення інтересів учасників цього проєкту 

Форми організації 
індивідуальне та/або колективне управління; 

проєктне управління, його фази, стадії та етапи 

Функції 
економічний аналіз, економічне прогнозування й планування, 

мотивація, організація та контроль проєктної діяльності  

Методи 

економічні методи управління (зокрема: моніторинг, економічний 

аналіз; прогнозування, планування; економічне стимулювання; 

контроль; оподаткування; кредитування; страхування; цінове 

регулювання; економічні стимули й санкції); методи проєктного 

аналізу; СVР-аналіз; метод ЕVА; SWOT-аналіз; PEST-аналіз; LСС-

аналіз; експертні методи  

Засоби  

бізнес-планування, бюджетування, нормування, контролінг, 

оптимізація, моделювання, класифікація, калькулювання, 

управлінський і стратегічний облік, засоби проєктного менеджменту, 

накази, розпорядження, вказівки 

Джерело: сформувала авторка за джерелом [255, с. 118–117] і власними 

дослідженнями. 
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Таблиця Б.2 

Часова структура (фази, стадії й етапи) методології економічного 

управління інноваційними проєктами аграрних підприємств 

Форми організації  
Цикл управлінської діяльності 

Фази Стадії Етапи 

1 2 3 4 

1
. 
Ф

аз
а 

п
р
о
єк

ту
в
ан

н
я 

1.1. Концеп-

туальна 

стадія  

1.1.1. Виявлення 

суперечності 

суперечність між поточним або 

прогнозованим станом керованої системи та 

бажаним її станом 

1.1.2. Формулювання 

проблеми 

проблема управління як усвідомлена 

суб’єктом управління необхідність впливу 

на діяльність (стан) керованої системи 

1.1.3. Визначення 

мети дослідження 

визначення цілей управління як бажаного 

стану (результату діяльності) керованої 

системи (у більш загальному випадку – спосо-

бу організації діяльності керованого суб’єкта) 

1.1.4. Вибір 

критеріїв 

критерії опису/оцінки стану (результатів 

діяльності) керованої системи. Критерії 

ефективності управління 

1.2. Стадія 

моделювання  

1.2.1. Побудова 

моделей 

створення моделі керованої системи (з 

урахуванням можливої її активності). 

Дослідження залежності стану керованої 

системи (результату діяльності керованого 

суб’єкта) від управлінських впливів і стану 

зовнішнього середовища 

1.2.2. Оптимізація 

вирішення завдання синтезу оптимальних (у 

рамках створеної моделі керованої системи), 

управлінських впливів. Дослідження 

стійкості й адекватності рішень 

1.3. Стадія 

конструю-

вання 
1.3.1. Декомпозиція 

формулювання завдань управління як цілей 

вирішення окремих підпроблем, що 

забезпечують досягнення певної спільної 

мети управління в рамках наявних обмежень 

1.3.2. Агрегування 

узгодження результатів вирішення окремих 

завдань управління, можливого спільного 

використання різних видів, засобів, форм і 

механізмів управління 

1.3.3. Дослідження 

умов 

аналіз впливу умов (ресурсних обмежень) на 

ефективність управлінської діяльності, у 

тому числі з урахуванням декомпозиції 

ресурсів за видами, формами управління 

1.3.4. Побудова 

програми 

ідентифікація керованої системи. Вибір 

умов, видів, коштів, форм і механізмів 

управління. Вирішення завдання синтезу 

оптимальних управлінських впливів 

1.4. Стадія 

технологічної 

підготовки 

1.4.1. Технологічної 

підготовки 

деталізація та підготовка необхідних умов, 

видів, засобів і форм управління 
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1 2, 3 4 

2
. 
Р

еа
л
із

ац
ія

 

2.1. Стадія організації 

реалізація умов, видів, засобів, форм і 

механізмів управління. Виділення ресурсів. 

Розподіл функцій і завдань між елементами 

керованої системи 

2.2. Стадія стимулювання і мотивації 

реалізація механізмів морального й 

матеріального стимулювання керованих 

суб’єктів 

2.3. Стадія моніторингу 

організація системи безперервної оцінки 

діяльності об’єкта управління та/або 

керованих суб’єктів і стану зовнішнього 

середовища 

2.4. Стадія оперативного управління 
оперативне корегування за результатами 

моніторингу умов і механізмів управління 

3
. 
Р

еф
л

ек
сі

я
 

3.1. Стадія обліку і контролю 

збір інформації про результати діяльності 

суб’єкта управління й керованої системи, їх 

оцінка (співвідношення з поставленими 

цілями) 

3.2. Стадія аналізу діяльності та її 

результатів 

рефлексія як спосіб усвідомлення суб’єктом 

управління цілісності власної діяльності, її 

цілей, змісту, форм, способів, засобів. 

Критичний аналіз отриманих результатів (з 

урахуванням використаних ресурсів) 

3.3. Стадія поліпшення діяльності 

системний перегляд усієї структури 

організації управлінської діяльності (у тому 

числі – використовуваних критеріїв 

ефективності, методів, форм, засобів і 

механізмів управління) 

Джерело: сформувала авторка за джерелом [255, с. 119–121] з урахуванням власних 

коректив, зокрема вилучення стадії 3.3 Корегування раніше прийнятих рішень, яка не 

притаманна проєктному циклу, оскільки це не циклічна повторювана діяльність. 
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Рис. Б.1. Розподіл за галузями знань проіндексованих у Scopus публікацій, 

які містять у назві термін «efficiency», 1970–2020 рр. 

Джерело: побудувала авторка на основі даних бази Scopus. 

 

 

Рис. Б.2. ТОП-10 організацій за кількістю профінансованих публікацій, 

проіндексованих у Scopus, які містять у назві термін «efficiency»,  

1970–2020 рр. 

Джерело: побудувала авторка на основі даних бази Scopus. 
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Рис. Б.3. Розподіл за галузями знань проіндексованих у Scopus публікацій, 

які містять у назві термін «economic efficiency», 1970–2020 рр. 

Джерело: побудувала авторка на основі даних бази Scopus. 

 

 

Рис. Б.4. ТОП-10 організацій за кількістю профінансованих публікацій, 

проіндексованих у Scopus, які містять у назві термін «economic efficiency»,  

1970–2020 рр. 

Джерело: побудувала авторка на основі даних бази Scopus. 
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Таблиця Б.3 

Фундаментальна шкала порівняння відносної важливості альтернатив 

Ступінь 

переваги 
Характеристика Значення 

1 Відсутність переваги 
Дві альтернативи рівноцінно значні з 

погляду досягнення мети 

2 Слабка (легка) перевага  

3 Помірна (середня) перевага 

Досвід експерта дозволяє вважати 

одну з альтернатив дещо кращою за 

іншу 

4 Перевага дещо вища за середню  

5 Помітна перевага 

Досвід експерта дозволяє вважати 

одну з альтернатив значно кращою 

за іншу 

6 Значно помітна перевага  

7 Сильна (очевидна) перевага 

Досвід експерта дозволяє вважати 

одну з альтернатив значно кращою 

за іншу; домінування альтернативи 

підтверджено практикою 

8 Дуже сильна перевага  

9 Абсолютна перевага 

Очевидність переваги однієї 

альтернативи над іншою має 

незаперечне підтвердження 

Зворотні 

значення 

оцінок 

переваги 

Якщо перевагу i-ї альтернативи 

порівняно з j-ю має одне з наведених 

вище значень, то оцінка переваги j-ї 

альтернативи над i-ю буде мати 

зворотне значення (1/і) 

Логічне припущення 

Джерело: [370]. 

 

Таблиця Б.4 

Значення випадкового індексу узгодженості (R.I.) 

Порядок 

матриці 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Індекс R.I.  0 0 0,52 0,89 1,11 1,25 1,35 1,40 1,45 1,49 1,52 1,54 1,56 1,58 1,59 

Джерело: [370]. 
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Таблиця В.1 

ТОП-5 інноваційних агрохолдингів України у 2019 р. 

Назва 

холдингу, 

рік 

заснування, 

персонал 

Основна сутність інноваційного проєкту 

«МХП», 

1998 р, 

28 тис. осіб 

реалізував наймасштабніший інноваційний проєкт – біогазовий напрям бізнесу, 

сировиною якого став курячий послід. Перша біогазова станція з’явилася в 

грудні 2012 р. У 2019 р. у Вінницькій області на Ладижинській птахофабриці 

добудовано першу чергу біогазового комплексу потужністю 12 МВт. Інвестиції 

в першу чергу комплексу становили близько 20 млн дол. США. У 2018 р. 

компанія виділила на впровадження інновацій 2,5 млн дол. США 

Kernel, 

1995р., 

14,7 тис. осіб 

у компанії об’єднали всі інноваційні продукти в єдиний проєкт – 

DigitalAgriBussiness, що інтегрує внутрішні й зовнішні ІТ-сервіси Kernel для 

глобальної автоматизації процесів виробництва. Серед виробничих новацій – 

розширення власних портових потужностей у порту «Чорноморськ» і 

формування власного вагонного парку. У 2019 р. Kernel отримав 56 млн дол. 

США кредиту від ЄБРР та Фонду чистих технологій на будівництво ТЕЦ на 

соняшниковому лушпинні на своїх олієекстракційних заводах 

Нібулон, 

1991 р., 

7 тис. осіб 

у 2018/19 МР компанія інвестувала в проєкт річкового флоту 85 млн дол. США. 

Нині флот компанії налічує 76 суден, найближчим часом буде 100 одиниць. 

Компанія створила мережу з 27 сучасних перевантажувальних терміналів і 

комплексів із приймання, зберігання й відвантаження зернових та олійних 

культур. З потужністю одночасного зберігання зерна 2,1 млн т – це наразі 

найбільша термінальна мережа в Україні. У 2012 р. Нібулон відкрив 

суднобудівно-судноремонтний завод – єдине в Україні підприємство, яке будує 

повнокомплектні судна. У 2019 р. компанія ввела в експлуатацію найдовше 

спеціалізоване кранове судно класу «річка-море», побудоване за часи 

незалежності України, – 140-метровий Nibulon Max 

Астарта, 

1993 р., 

10 тис. осіб 

співробітники розробили спеціальний портал з управління агробізнесом, який 

містить консолідовані дані про земельний банк компанії, генерує звіти про 

роботу різних служб і допомагає їм комунікувати. У компанії також 

розробляють IT-рішення, які допомагають вирішувати ряд виробничих завдань; 

активно впроваджують принципи бережливого виробництва. «Астарта» 

використовує японський принцип hoshin kanri, сутність якого в тому, щоб 

узгоджувати стратегії з усіма співробітниками, забезпечуючи в такий спосіб 

максимальне залучення персоналу в роботу компанії. У 2018 р. «Астарта» 

інвестувала 1 млн дол. США на впровадження інновацій 

ІМК, 

1998 р., 

2,4 тис. осіб 

ІМК стала ініціатором українських курсів Farm Management (галузевої школи 

агрономів), що допоможе подолати дефіцит професійних кадрів. Проєкт 

підтримали 16 найбільших агрокомпаній країни. До першої групи 

агростудентів увійшло 50 осіб. В ІМК упроваджено повний набір – від GPS-

трекерів на транспорт і супутникових агрохімічних карт до автоматизованого 

обліку земельного банку й безпілотних сільгоспкомплексів. У 2018 р. компанія 

вклала близько 1 млн дол. США в інновації свого бізнесу 

Джерело: сформовано на основі [432; 433]. 
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Таблиця В.2 

Стан упровадження найбільш важливих інвестиційно-інноваційних 

проєктів в підприємствах аграрного сектора України 

Область 

2017 р. 2018 р. Станом на 01.10.2019 р. 

Кіль- 

кість 

проєк- 

тів, од. 

Орієн- 

товна 

кошто- 

рисна 

вартість, 

млн грн 

Джерела 

фінансування, 

млн грн 
Кіль-

кість 

проєк-

тів, од. 

Орієн-

товна 

кошто-

рисна 

вартість, 

млн грн 

Джерела 

фінансування, 

млн грн 
Кіль-

кість 

проєк-

тів, од. 

Орієн-

товна 

кошто-

рисна 

вартість, 

млн грн 

Джерела 

фінансування, 

млн грн 

Власні 

кошти 

Залу-

чені 

кошти 

Власні 

кошти 

Залу-

чені 

кошти 

Власні 

кошти 

Залу-

чені 

кошти 

Вінницька 48 19903 16063 3840 46 20976 17136 3840 52 13263 9423 3840 

Волинська 8 177 150 - 7 405 330 - 11 1902 716 2 

Дніпропет-

ровська 
10 351 225 6 15 2036 1397 639 16 2771 1183 1586 

Донецька - - - - 1 3500 2500 1000 1 3500 2500 1000 

Житомирська 16 1079 1 037 33 21 3071 3038 33 24 6006 5854 94 

Закарпатська 5 15 11 - 6 20 16 - 5 18 15 - 

Запорізька 6 246 155 91 11 568 566 2 11 775 773 2 

Івано-

Франківська 
6 136 29 105 6 251 43 177 9 471 337 83 

Київська 23 3256 836 1940 28 4285 2061 2143 24 2315 865 1396 

Кіровоградська 25 988 907 9 24 1 681 1366 9 11 752 732 - 

Луганська 4 27 13 14 5 42 37 6 8 212 162 - 

Львівська 64 1115 508 385 52 1005 697 300 47 772 571 146 

Миколаївська 27 2001 1444 37 50 1423 1111 51 27 202 103 41 

Одеська 8 2778 1197 1500 7 517 130 320 7 405 29 330 

Полтавська 69 976 935 90 104 2410 1920 490 73 1658 1557 101 

Рівненська 9 305 208 17 10 212 189 16 14 378 378 - 

Сумська 4 2303 2261 - 4 529 529 - 4 1162 1162 - 

Тернопільська 8 684 787 - 13 523 523 - 14 649 649 - 

Харківська 4 222 126 86 2 311 122 189 2 311 122 189 

Херсонська 38 1523 804 51 31 967 268 51 31 1040 344 52 

Хмельницька 3 109 109 - 3 109 109 - 4 3598 3598 - 

Черкаська 41 2135 1950 39 46 857 686 160 57 1287 1035 239 

Чернівецька 43 436 390 14 19 279 250 14 18 557 453 74 

Чернігівська 5 519 512 7 6 905 898 7 4 342 342 - 

Разом 474 41284 30657 8264 517 46882 35922 9447 474 44346 32903 9175 

Джерело: дані МАПП. 
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Таблиця В.3 

Напрями реалізації найбільш важливих інвестиційно-інноваційних 

проєктів у підприємствах аграрного сектора України 

(будівництво/реконструкція), 2016–2019 рр. 

Період 

С
к
о
та

р
ст

в
о

 

С
в
и

н
ар

ст
в
о

 

П
та

х
ів

н
и

ц
тв

о
 

О
б

р
о
б

к
а,

 з
б

ер
іг

ан
н

я
 

зе
р
н

о
в
и

х
 і

 т
ех

н
іч

н
и

х
 

к
у
л
ь
ту

р
 

Б
аг

ат
о
р
іч

н
і 

 

н
ас

ад
ж

ен
н

я
 

О
в
о
ч
е-

 т
а 

ф
р
у
к
то

сх
о
в
и

щ
а 

З
р
о
ш

ен
н

я
 

Х
ар

ч
о
в
а 

та
 п

ер
ер

о
б

н
а 

п
р
о
м

и
сл

о
в
іс

ть
 

З
аб

ій
н

і 
п

у
н

к
ти

 

А
л
ь
те

р
н

ат
и

в
н

і 
в
и

д
и

 

п
ал

и
в
а 

Ін
ш

і 

У
сь

о
го

 

07.2016 77 59 21 56 15 31 13 в/д  в/д  в/д  в/д  330 

10.2016 84 61 21 63 13 32 12 10 в/д  в/д  в/д  349 

01.2017 89 62 23 73 13 35 13 6 в/д  в/д  в/д  380 

04.2017 73 46 18 50 15 28 11 19 в/д  в/д  36 304 

07.2017 59 33 23 48 11 21 10 16 - - 12 233 

10.2017 99 53 25 79 17 55 14 в/д  в/д  в/д  в/д  417 

01.2018 112 59 27 88 20 58 14 в/д  в/д  в/д  в/д  474 

04.2018 76 43 25 65 16 23 11 в/д 10 в/д  в/д  333 

07.2018 89 45 26 74 22 25 11 - 11 11 79 393 

10.2018 93 48 28 91 29 27 12 43 14 13 43 441 

01.2019 108 56 34 96 32 30 15 47 15 13 71 517 

04.2019 81 42 26 83 14 23 17 35 11 9 50 391 

07.2019 96 46 28 92 26 28 19 41 12 9 47 444 

10.2019 101 47 28 60 26 28 20 41 13 9 101 474 

Примітка. в/д – відсутні дані. 

Джерело: згрупувала авторка на основі даних МАПП. 

 
Рис. В.1. Регіональні відмінності впровадження інвестиційно-інноваційних 

проєктів у підприємствах аграрного сектора України, 2019 р., од. 
Джерело: побудувала авторка за даними МАПП з використанням програми QGIS 3.10. 
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Рис. В.2. Рейтинг областей України за середньою вартістю інвестиційно-

інноваційного проєкту в аграрному секторі України, 2016 р. 
Джерело: розрахувала й побудувала авторка за даними МАПП.  

 

 
Рис. В.3. Структура джерел фінансування інвестиційно-інноваційних 

проєктів в аграрному секторі в розрізі областей України, 2016 р. 
Джерело: розрахувала й побудувала авторка за даними МАПП. 
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Таблиця В.4 

Основні параметри інвестиційно-інноваційних аграрних проєктів, 

розміщених на краудфандинговій платформі Donate Agro  

Назва проєкту Короткий опис 
Інвестицій-

ний запит 

1 2 3 

Селекційна 

ініціатива 

«Правильні бджоли» 

Створення спеціалізованої пасіки на певній 

ізольованій території для тестування одержаного 

селекційного матеріалу й відбору найбільш 

придатних для дальшої селекції бджолосімей 

75 тис. грн 

Розведення 

домашньої птиці за 

допомогою 

інкубатора 

Відновлення птахівництва в м. Лисичанську, де 

наразі обмежений доступ населення до таких 

продуктів як домашні яйця та м’ясо птиці 
40 тис. грн 

Вирощування ожини 

та малини за 

допомогою шпалери 

власного 

виробництва 

Вирощування ожини й малини на площі 8 га (з 

дальшим розширенням) за технологією, що 

передбачає: зрошення краплинним методом; 

збалансоване добриво для ґрунтів; використання 

агроволокна для зимового періоду (підвищить 

показники врожайності до 30 %); шпалера власного 

виробництва (полегшить збір урожаю, підготовку до 

зими, формування кущів і догляд за ними) 

700 тис. 

грн 

Інноваційні 

технології 

вирощування грибів 

Створення невеликих недорогих, енергоощадних 

грибних модулів з автоматично керованим кліматом, 

у яких можна вирощувати гриби будь-якого виду як 

у домашніх, так і в промислових умовах 

200 тис. 

грн 

Клуб молодіжного 

органічного 

землеробства 

Створення клубу молодіжного органічного 

землеробства для впровадження в сільське 

господарство органічного землеробства, щоб 

зацікавити молодих людей зайнятися цим 

агробізнесом і забезпечити робочі місця в селах 

300 тис. 

грн 

Молекулярна 

біотехнологія 

визначення типу 

сорту хмелю 

Інноваційна технологія не тільки в Україні, а й в 

усьому світі, передбачає інноваційний метод ДНК-

аналізу хмелю, який вирішує проблему аналізу та 

вмісту смол незалежно від віку рослини й пори року, 

що впливає на вироблений продукт у різних сферах 

діяльності (пивоваріння, косметологія тощо) 

400 тис. 

грн 

Ферма в стилі UBER 
Це втілення гри «Весела ферма» в житті, де кожен 

бажаючий може одержати реальний город і урожай 

30 тис. дол. 

США 

Нова технологія 

вирощування гречки 

Технологія дозволяє знизити собівартість гречки й 

підвищити якість зерна. Розроблено технологію 

вирощування гречки для дітей, без застосування 

мінеральних добрив. Фінансування необхідно на 

розширення, окупність інвестицій через 9 міс. 

від 500 тис. 

грн 

Виробництво 

мобільного аератора 

з виробництва 

органічних добрив 

Розроблено й випробувано експериментальну 

модель змішувача-аератора. Створена модель за 

один прохід може здійснювати ряд технологічних 

операцій, необхідних для приготування ОМБД у 

відкритих буртах 

650 тис. 

грн 
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1 2 3 

Виробництво сухих 

наборів 

Технологія виготовлення сухих наборів супів і 

борщів, за якої зберігаються всі корисні властивості 

й смакові якості продукту, зменшується час на 

готування. 100 % органічний продукт 

400 тис. 

грн 

Автоматизація 

теплиць, «розумна 

теплиця» 

Модульна масштабувальна система автоматизації 

теплиці. Віддалений контроль, управління та 

моніторинг усіх параметрів теплиці для технологів і 

власників. Автоматизація будь-якого типу 

вирощування: гідропоніки, ґрунту, аеропоніки 

600 тис. 

євро 

Система поливу 

«Розумний кран» 

Інноваційна система поливу, що включає управління 

поливом на основі нейронних мереж і повністю 

автономні пристрої з довільною топологією 

300 тис. 

євро 

БПЛА для захисту 

рослин 

Виробництво промислових безпілотних літальних 

апаратів (БПЛА) для захисту рослин і позакореневого 

підживлення методом ультра-малооб’ємного обприс-

кування. Це повністю автоматизовані комплекси, які 

забезпечують утричі вищу продуктивність обробки 

полів, при цьому споживають у п’ять разів менше 

пального, і не «витоптують» посівів, що становить 

близько 6 % від усього врожаю господарств 

560 тис. 

дол. США 

Джерело: сформовано за даними станом на 2017 р. [916].  

Таблиця В.5 

Основні параметри деяких інноваційних проєктів агрохолдингів України 

Назва  

агрохолдингу 
Назва проєкту 

Місце розташування  

проєкту 

Термін 

реалізації 

проєкту 

Вартість 

проєкту 

Компанія  

«Аграрний холдинг 

Авангард» 

Будівництво птахо- 

комплексів «Авіс» 

 і «Чорнобаївське» 

Україна, Хмельницька та 

Херсонська області 

2011– 

2013 рр. 

500 млн 

дол. 

ТОВ СП 

 «Нібулон» 

Будівництво 

елеваторів і річкових 

терміналів та 

створення флоту 

Україна, Миколаївська, 

Одеська, Полтавська, 

Київська області 

2009– 

2015 рр. 

470 млн 

дол. 

Компанія  

«АПК-ІНВЕСТ» 

Створення комплексу 

із замкнутим циклом 

виробництва м’яса 

Україна, Донецька область 
2006– 

2015 рр. 

3,5 млрд 

грн 

ТОВ «АПК 

Докучаєвські 

чорноземи» 

Будівництво комп-

лексу з виробництва 

індичатини 

Україна, Полтавська 

область,  

Карлівський район 

2012– 

2013 рр. 

600 млн 

грн 

Агрохолдинг 

«Харвест» 

Оновлення парку 

сільгосптехніки 
Україна, Донецька область 

2011– 

2012 рр. 

30 млн 

дол. 

ТОВ Фірма 

«Астарта-Київ» 

Будівництво 

комплексу з 

виробництва біогазу 

Україна, Полтавська 

область, м. Глобино 

2011– 

2012 рр. 

20 млн 

євро 

ТОВ «Українська 

молочна компанія» 

Будівництво 

біогазової станції 

Україна, Київська область, 

с. Великий Крупіль 

2009– 

2011 рр. 
2 млн євро 

«Індустріальна 

молочна компанія» 

Будівництво 

картоплесховища 

Україна, Чернігівська 

область 
2012 р. 

7 млн  

дол. 

Джерело: сформувала авторка на основі аналізу джерел. 
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Таблиця В.6 

Топ-8 інвестиційно-інноваційних проєктів щодо продажу малого та 

середнього аграрного бізнесу 

Показники Рослинницький комплекс Племінна вівцеферма 

Розміщення Київська обл. Київська обл. 

Вартість, млн дол. 

США 
7,8 5,2 

Тип продажу / 

інвестиції 
участь у капіталі інвестиційний проєкт 

Об’єкт інвестицій 
господарство з вирощування, 

зберігання та реалізації лохини 

племінна ферма м’ясних порід 

овець 

Стадія проєкту рання рання 

Основні активи земельна ділянка обсягом 29,5 га 

земельна ділянка обсягом 43 га, 

материнське стадо овець 

(100 овець і 30 баранів) 

Перспективи 

розвитку 

нарощування обсягів 

виробництва та реалізації лохини 

завдяки освоєнню земельного 

банку до 100 га, експорт до країн 

ЄС й близького сходу 

будівництво м’ясо- та 

молокопереробних заводів, 

заводу з виробництва кормів, 

елеваторного комплексу, 

розвиток туристичного напряму 

Період окупності чотири – сім років сім років 

Показники Рослинницький комплекс Птахокомплекс 

Розміщення Житомирська обл. Київська обл. 

Вартість, млн дол. 

США 
4,4 3,0 

Тип продажу / 

інвестиції 
продаж бізнесу продаж бізнесу 

Об’єкт інвестицій рослинницький комплекс 
птахокомплекс із вирощування 

курей 

Стадія проєкту бізнес працює з 2015 р. бізнес працює з 2016 р. 

Основні активи 

земельна ділянка обсягом 

2500 га, майновий комплекс 

9000 м2 

земельна ділянка обсягом 15 га, 

виробничі потужності на 80 тис. 

голів одночасного утримання, 

зареєстрована торгова марка 

Перспективи 

розвитку 

збільшення земельної ділянки до 

5000 га 

збільшення виробництва до 150–

200 т/місяць, розширення 

експорту 

Період окупності відсутні дані відсутні дані 
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Показники 
Виробництво сапонітового 

борошна 
Рибний комплекс 

Розміщення Хмельницька обл. Київська обл. 

Вартість, млн дол. 

США 
2,8 0,9 

Тип продажу / 

інвестиції 
продаж бізнесу продаж бізнесу 

Об’єкт інвестицій 

активи для реалізації проєкту з 

видобутку сапоніту та 

виробництва сапонітового 

борошна 

підприємство з вирощування та 

продажу риби 

Стадія проєкту рання бізнес працює з 1999 р. 

Основні активи 
права на розробку родовища 

сапонітових глин 

водойми площею 1140 га, 

цілісний майновий комплекс зі 

спорудами площею понад 

5000 м2 

Перспективи 

розвитку 

будівництво помольного 

комплексу 

підвищення продуктивності 

водойми до 1,4–1,5 т/га 

Період окупності 
5–6,5 років залежно від варіанта 

обладнання  
відсутні дані 

Показники Равликова ферма Рослинницький комплекс 

Розміщення Київська обл. Херсонська обл. 

Вартість, млн дол. 

США 
0,40 0,25 

Тип продажу / 

інвестиції 
участь у капіталі участь у капіталі 

Об’єкт інвестицій 
ферма з вирощування та 

реалізації равликів 
черешневий сад і виноградники 

Стадія проєкту рання рання 

Основні активи земельна ділянка обсягом 4,84 га 
земельна ділянка обсягом 30 га, 

сад 

Перспективи 

розвитку 
розширення виробництва модернізація обладнання 

Період окупності два роки три роки 

Джерело: сформовано на основі даних [917]. 
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Таблиця В.7 

Стан підготовки та впровадження найбільш важливих інвестиційно-

інноваційних проєктів у підприємствах Волинської області, 2016–2020 рр. 

№ 

з/п 

Назва інвестиційно-

інноваційного проєкту, 

підприємство-виконавець 

Характеристика інвестиційно-інноваційного проєкту 
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р
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н
о
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б
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

Розширення складського 

господарства «Елеватор 

Дерно» в с. Дерно 

Ківерцівського р-ну, ТзОВ 

«Волинь-зерно-продукт» 

40 тис. т 2019 15,0 7 

25  

робочих 

місць 

в  

Україні 
104,0 100,0 

2 

Будівництво другої черги 

молочного комплексу у ФГ 

«Перлина Турії» с. Задиби 

Турійського р-ну 

590 гол. 2019 25,0 8 

32  

робочих 

місця 

в  

Україні 
30,0 100,0 

3 

Будівництво зернового 

елеватора в ТзОВ 

«П’ятидні» в смт. Іваничі 

55 тис. т 2019 60,0 5 

30  

робочих 

місць 

в  

Україні 
160,5 100,0 

4 

Будівництво сироварні в 

с. Галичани Горохівського 

р-ну СОК «Степ» 

1000 л 

молока 

за добу 

2019 в/д 3 

3  

робочих 

місця 

в  

області 
3,95 90,0 

5 

Реконструкція корівника в 

с. Кияж Рожищенського  

р-ну у ФГ «Глинюка» 

100 гол. 2018 25,0 2 

3  

робочих 

місця 

в  

області 
1,0 100,0 

6 

Будівництво зернового 

елеватора в ТзОВ 

«П’ятидні» Володимир-

Волинського р-ну 

65 тис. т 2018 70,0 5 

75  

робочих 

місць 

в  

Україні 
227,0 100,0 

7 

Будівництво забійного 

цеху для переробки курей 

бройлерів у с. Гайки 

Турійського району ПрАТ 

«Володимир-Волинська 

птахофабрика» 

13,5 

тис. гол./ 

год. 

2018 25,0 8 

200  

робочих 

місць 

в  

Україні  

та ЄС 

1313,0 20,5 

8 

Будівництво молочного 

комплексу в ПОСП «Русь» 

Горохівського р-ну 

1000 

гол. 
2018 35,0 3 

збільшення 

виробництва 

молока 

в  

області 
в/д в/д 

9 

Будівництво зерноскладу в 

с. Секунь Старовижівсь-

кого р-ну, ТзОВ 

«Ратнівський аграрій» 

14,9 тис. 

м куб. 
2017 в/д 4 

27  

робочих 

місць 

в  

Україні 
10,4 100,0 

10 

Будівництво 

свинокомплексу в ПП 

«Макс Ком» Горохівського 

р-ну 

2200 

гол. 
2017 19,0 3 

збільшення 

виробництва 

свинини 

в  

Україні 
в/д 65,0 

11 
Реконструкція 

овочесховища зі  
800 т 2016 22,0 3 

якісне 

зберігання  

в  

області 
в/д 46,0 
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встановленням сучасного 

холодильного обладнання в 

с. Переспа Рожищенського 

р-ну ПП Хомич Р. М. 

    

овочів 

   

11 

Реконструкція 

овочесховища зі 

встановленням сучасного 

холодильного обладнання в 

с. Переспа Рожищенського 

р-ну ПП Хомич Р. М. 

800 т 2016 22,0 3 

якісне 

зберігання 

овочів 

в  

області 
в/д 46,0 

12 

Будівництво міні-доїльного 

залу у ФГ «Глинюка» 

Рожищенського р-ну 

16 гол. 2016 в/д 10 

покращення 

якості 

молока 

молоко-

переробне 

підпри- 

ємство 

в/д 100,0 

13 

Будівництво 2-х корівників 

із сучасними доїльними 

залами в ТзОВ «Прогрес» 

Володимир-Волинського р-

ну 

580 гол. 2016 30,0 5 
18 робочих 

місць 

в  

області 
в/д 100,0 

14 

Будівництво зернового 

комплексу в с. Мокрець 

Турійського р-ну, ФГ 

«Поліська родина» 

8 тис. т 2015 18,0 3 

6  

робочих 

місць 

в  

Україні 
12,0 100,0 

15 

Будівництво 

свинокомплексу в 

с. Кроватка Рожищенського 

р-ну ТзОВ «Гірсам» 

1000 

гол. 
2015 45,0 10 

10 робочих 

місць 

в  

області 
в/д 100,0 

16 

Будівництво насіннєвого 

заводу в ТзОВ «П’ятидні» 

Володимир-Волинського р-

ну 

10 т/год. 2015 70,0 3 

покращення 

якості 

насіння 

зернових 

культур, 

30 робочих 

місць 

в  

Україні 
в/д 100,0 

17 

Будівництво маточника у 

ФГ «Пан Продукт» 

Володимир-Волинського р-

ну 

1750 

гол. 

свиней 

2015 60,0 3 
50 робочих 

місць 

в  

Україні 
в/д 5,0 

18 

Будівництво насіннєвого 

заводу в ТзОВ «Волинь-

зерно-продукт» у 

с. Звиняче Горохівського р-

ну 

8 т/ 

год. 
2015 25,0 5 

10 робочих 

місць 

в  

Україні 
в/д 100,0 

19 

Будівництво в смт. Торчин 

Луцького р-ну 

картоплесховища, ТзОВ 

«Родючість-Агро» 

2500 т 2015 20,0 3 

якісне 

зберігання 

картоплі 

в  

області 
в/д 6,0 

20 

Будівництво заводу з 

виробництва картопляних 

пластівців у СГТОВ 

«Родючість-Агро» 

Луцького р-ну 

400 

кг/год. 
2015 25,0 5 

50 робочих 

місць 

в  

Україні 
в/д в/д 

21 
Виробництво екологічно 

чистої продукції  

56 гол. 

страусів,  
2015 30,0 4 

Забезпече-

ння регіону 

в області,  

ринки  
в/д в/д 
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(розведення страусів, гусей, 

качок овець), вирощування 

лохини на площі 500 га, ФГ 

«Вест-Фенікс» 

Любомльського р-ну 

500 гол. 

овець 

   якісною 

продукцією, 

23 робочих 

місця 

Європи   

22 

Закупівля обладнання для 

новозбудованого 

молокопереробного цеху в 

ТОВ «Старий Порицьк» 

Іваничівського р-ну 

650 л 2014 25,0 3 
6 робочих 

місць 

в  

Україні 
в/д 100,0 

23 

Будівництво птахоферми в 

ТзОВ «Птахокомплекс 

Губин» в с. Холопичі 

Локачинського р-ну 

3,12 млн 

гол./рік 
2014 12,0 3 

14 робочих 

місць 

в  

Україні 
в/д в/д 

24 

Реконструкція 

свинокомплексу в 

с. Дроздні ТОВ «Віра-1» 

АПГ Пан Курчак 

Ковельського р-ну 

800 гол. 2014 22,0 5 
24 робочих 

місця 

в  

Україні 
в/д в/д 

25 

Реконструкція 

тваринницької ферми із 

встановленням молочного 

блоку у ФГ «Поліський 

колос» с. Ружин 

Турійського р-ну 

800 гол. 2013 30,0 6 

36  

робочих 

місць 

в  

області 
12,9 80,0 

26 

Реконструкція 

свинокомплексу 

в с. Літин Турійського р-ну, 

ФГ «Аміла» 

450 

свино-

маток 

2013 25,0 3 
16 робочих 

місць 

в  

області 
в/д 100,0 

27 

Реконструкція свиноферми 

в с. Мокрець Турійського 

р-ну, ФГ «Поліська 

родина» 

1300 

гол. 
2012 22,0 3 

10  

робочих 

місць 

в  

області 
8,0 100,0 

Усього - - - - 698 - 1882,8 - 

Примітка. в/д – відсутні дані. 

Джерело: складено авторкою за даними Управління агропромислового розвитку 

Волинської облдержадміністрації [918; 919; 920; 921; 922]. 
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Таблиця В.8 

Стан підготовки та впровадження найбільш важливих інвестиційно-

інноваційних проєктів у підприємствах Сумської області, 2016–2020 рр. 

№ 

з/п 

Назва інвестиційно-

інноваційного проєкту, 

підприємство-виконавець 

Характеристика інвестиційно-інноваційного проєкту 

К
о
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ф
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О
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и
й
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и

н
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к
 

зб
у
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Будівництво елеватора, 

ТОВ «Харківецьке» 

(Шосткинський р-н) 

112 

тис. т 

2019– 

2021 

в/д в/д Розширення 

інфраструктури 

зернового 

ринку, 

створення 60 

робочих місць 

у межах  

України,  

за кордон 

в/д 42,0 

2 Будівництво додаткових 

елеваторних потужностей 

для зберігання зерна, ТОВ 

«Кролевецький 

комбікормовий завод» 

(м. Кролевець) 

60 

тис. т 

2020– 

2020 

в/д в/д Розширення 

інфраструктури 

зернового ринку 

у межах  

України,  

за кордон 

75,0 98,0 

3 Будівництво елеватора 

приватно-виробниче 

комерційне підприємство 

«СТС», (Конотопський  

р-н) 

100 

тис. т 

2019– 

2021 

в/д в/д Розширення 

інфраструктури 

зернового 

ринку, 

створення 40 

робочих місць 

у межах  

України,  

за кордон 

500,0 39,0 

4 Будівництво елеватора, 

Агрохолдинг «AGR Group» 

(м. Середина-Буда) 

112 

тис. т 

2019– 

2020 

в/д в/д Розширення 

інфраструктури 

зернового 

ринку, створено 

60 робочих 

місць 

у межах  

України,  

за кордон 

в/д 85,0 

5 Будівництво елеватора, 

ТОВ «Кононівський 

елеватор» (Роменський  

р-н) 

91 

тис. т 

2018– 

2019 

25 10 Розширення 

інфраструктури 

зернового 

ринку, 

створення 10 

робочих місць 

у межах  

України,  

за кордон 

500,0 77,0 

6 Будівництво елеватора, 

ТОВ «Авіс Зернотрейд» 

(Роменський р-н) 

60 

тис. т 

2018– 

2019 

25 10 Розширення 

інфраструктури 

зернового 

ринку, 

створення 

45 нових 

робочих місць 

у межах  

України,  

за кордон 

360,0 53,0 
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7 Будівництво елеватора, 

ТОВ «Кролевецький 

комбікормовий завод» 

216 

тис. т 

2017– 

2019 

25 10 Розширення 

інфраструктури 

зернового ринку, 

створення 60 

нових робочих 

місць 

у межах  

України,  

за кордон 

в/д 99,0 

8 Будівництво молочно-

товарного комплексу, ПСП 

АФ «Піонер» (Охтирський 

р-н) 

500 

гол. 

2011– 

2021 

20 6 Поліпшення 

стану утримання 

ВРХ, 

покращання 

якості молока, 

поліпшення 

умов праці, 

створення 10 

нових робочих 

місць 

молоко-

переробні 

підпри- 

ємства 

області 

40,0 40,0 

9 Будівництво доїльного залу, 

СФГ «Віталія» (Буринський 

р-н) 

600 

гол. 

2008– 

2019 

60 8 Підвищення 

якості продукції, 

підвищення 

продуктивності 

молоко-

переробні 

підпри- 

ємства 

області 

67,5 99,8 

10 Будівництво елеватора та 

комплексу з виробництва 

комбікормів, ТОВ «Агрі-

Альфа» (Кролевецький  

р-н) 

300 

тис. т 

/ 30 

т/год. 

2014– 

2018 

25 7 Розширення 

інфраструктури 

зернового ринку, 

створення 100 

нових робочих 

місць 

у межах  

України,  

за кордон 

в/д 17,2 

11 Будівництво елеватора, ПП 

«Гарант-2005» (Роменський 

р-н) 

25 

тис. т 

2016– 

2018 

25 6 Розширення 

інфраструктури 

зернового ринку, 

створення 200 

нових робочих 

місць 

у межах  

України,  

за кордон 

в/д 32,0 

12 Будівництво 

тваринницького 

приміщення для утримання 

молодняка, ФГ «Озон» 

(Шосткинський р-н) 

200 

гол. 

2020– 

2020 

в/д в/д в/д в/д 30,0 в/д 

13 Реконструкція 

тваринницького 

приміщення з введеням у 

дію молокопроводу, ПП 

«Дія» (Шосткинський р-н) 

200 

гол. 

2020– 

2020 

в/д в/д в/д в/д 1,5 в/д 

14 Реконструкція доїльних 

установок на молочно-

товарній фермі, ТДВ 

«Маяк» (Тростянецький  

р-н) 

600 

гол. 

2020– 

2020 

в/д в/д в/д в/д 2,46 в/д 

15 Реконструкція молочно-

товарної ферми № 1, ТДВ 

«Маяк» (Тростянецький  

р-н) 

600 

гол. 

2020– 

2020 

в/д в/д в/д в/д 1,9 в/д 
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16 Будівництво корівника, 

ТОВ «АФ Лан» 

(Роменський р-н) 

200 

гол. 

2020– 

2020 

в/д в/д Створення 15 

робочих місць 

в/д 3,0  

17 Заміна старого 

молокопроводу на 

молокопровід DeLaval ТОВ 

АФ «Довіра -2008» 

(Недригайлівський р-н) 

200 

гол. 

2020– 

2020 

в/д в/д в/д в/д 2,0  

18 Реконструкція молочно-

товарної ферми, ПП «Надь» 

(Лебединський р-н) 

200 

гол. 

2020– 

2020 

в/д в/д Створення 2 

робочих місць 

в/д 0,8  

19 Будівництво корівника для 

безприв’язного утримання 

худоби, ФГ «Стариченко 

В.В.» (Кролевецький р-н) 

200 

гол. 

2020– 

2021 

в/д в/д в/д в/д 4,5  

20 Реконструкція 

молокопроводу, ФГ 

«Хоменко В.І.» 

(Кролевецький р-н) 

200 

гол. 

2020– 

2020 

в/д в/д в/д в/д 1,5  

21 Реконструкція складу для 

зберігання зерна, ПП «Дія» 

(Шосткинський р-н) 

4000 т 2020– 

2020 

в/д в/д в/д в/д 0,8  

22 Будівництво зерноскладу, 

СФГ «Урожай» 

(Роменський р-н) 

3000 т 2020– 

2020 

в/д в/д Створення 2 

робочих місць 

в/д 2,0  

23 Будівництво зерноскладу, 

ТОВ «Пролісок» 

(Лебединський р-н) 

2000 т 2020– 

2020 

в/д в/д Створення 1 

робочого місця 

в/д 1,0  

24 Будівництво 

зерносушильного 

комплексу, ТОВ «Нива» 

(Липоводолинський р-н) 

200 

т/добу 

2020– 

2020 

в/д в/д в/д в/д 2,0  

25 Будівництво 

зерносушильного 

комплексу, ФОП Лаврик 

М.І. (Липоводолинський  

р-н) 

40 

т/добу 

2020– 

2020 

в/д в/д Створення 1 

робочого місця 

в/д 0,9  

26 

Реконструкція 

молокоприймального 

пункту в с. Скуносове, ССК 

«Ярославна» 

(Путивльський р-н) 

3 т на 

добу 

2011– 

2022 

в/д в/д Створення 5 

робочих місць 

в/д 15,0 

26 

27 

Придбання обладнання для 

миття, шліфування та 

пакування овочевої 

продукції в с. Велика 

Діброва, ТОВ «Агробізнес 

ТСК» (Недригайлівський р-

н) 

4 тис. 

т 

2015– 

2020 

в/д в/д Створення 30 

робочих місць 

в/д 16,0 

27 
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28 Будівництво міні-елеватора, 

ССК «Ярославна» 

(Путивльський р-н) 

24 

тис. т 

2018– 

2021 

в/д в/д Створення 10 

робочих місць 

в/д 60,0 28 

29 Будівництво комплексу 

доробки, зберігання та 

відвантаження зерна в 

с. Велика Діброва, ТОВ 

«Агробізнес ТСК» 

(Недригайлівський р-н) 

20 

тис. т 

2020– 

2021 

в/д в/д Створення 30 

робочих місць 

в/д 50,0 29 

30 Будівництво елеваторного 

комплексу для зберігання 

зерна ТОВ «Десна» 

(Кролевецький р-н) 

10 

тис. т 

2020– 

2020 

в/д в/д Створення 2 

робочих місць 

в/д 20,0 30 

31 Реконструкція місткості для 

зберігання зерна ФГ 

«Бантов» 

(Великописарівський р-н) 

4 тис. 

т 

2020– 

2020 

в/д в/д Створення 1 

робочого місця 

в/д 6,0 31 

32 Будівництво 

зерноприймального та 

сушильного комплексу, 

ТОВ АФ «Мрія» 

(Великописарівський р-н) 

4 тис. 

т 

2020– 

2020 

в/д в/д Створення 4 

робочих місць 

в/д 12,0 32 

33 Будівництво зерно- 

приймального та 

сушильного комплексу, 

ТОВ «Україна» 

(Великописарівський р-н) 

5 тис. 

т 

2019– 

2020 

в/д в/д Створення 4 

робочих місць 

в/д 30,0 33 

34 Будівництво елеватора, 

ТОВ «Зернова індустрія» 

(Сумський р-н) 

60 

тис. т 

2016– 

2019 

в/д в/д Створення 10 

робочих місць 

в/д 20,0 34 

Усього - - - - 702 - 1825,9 - 

Примітка. в/д – відсутні дані. 

Джерело: складено авторкою за даними Департаменту агропромислового розвитку 

Сумської облдержадміністрації [923]. 
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Таблиця В.9 

Стан підготовки та впровадження найбільш важливих інвестиційно-

інноваційних проєктів у підприємствах Черкаської області, 2016–2020 рр. 

№ 

з/п 

Назва інвестиційно-

інноваційного проєкту, 

підприємство-виконавець 

Характеристика інвестиційно-інноваційного проєкту 

С
та
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Соціальний ефект 
Основний 

ринок збуту 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Будівництво корівника, 

ТОВ «КСВ-Агро», 

Городищенський р-н 

50 

гол. 

2018 3 Виробництво 

високоякісного 

молока, 

вирощування 

племінного 

молодняка ВРХ 

Черкаська 

область, 

реалізація в 

межах 

України 

25,0 

2 Реконструкція телятника та 

облаштування родильного 

відділення на 100 корів, 

СТОВ «Вільшанка», 

Городищенський р-н 

100 

гол. 

2018 3 Виробництво 

високоякісного 

молока, 

вирощування 

племінного 

молодняка ВРХ 

Черкаська 

область, 

реалізація в 

межах 

України 

100,0 

3 Створення інкубатора 

місткістю 45 млн шт. яєць, 

ТОВ «Агро-Рось» 

с. Хлистунівка, 

Городищенський р-н 

45 

млн

шт. 

яєць 

2008 в/д Створення 50 

робочих місць 

Черкаська 

область, 

реалізація в 

межах 

України 

70,0 

4 Будівництво ангарного 

телятника для утримання 

молодняка ВРХ (ремонтні 

телички) віком до 1 року, 

СТОВ «Вільшанка», 

Городищенський р-н  

400 

гол. 

2019 3 Виробництво 

високоякісного 

молока, 

вирощування 

племінного 

молодняка ВРХ 

Черкаська 

область, 

реалізація в 

межах 

України 

10,0 

5 Реконструкція та 

будівництво зерносховища 

(3 шт.), ТОВ «Черкаси 

Дніпро Агро», 

Городищенський р-н 

1000 

т 

2018 2 Зменшення 

собівартості 

зернових культур за 

рахунок доведення 

до нормативних 

кондицій і 

збереження зерна в 

особистому 

господарстві 

Україна 60,0 

6 Будівництво млина, ТОВ 

«Черкаси Дніпро Агро», 

Городищенський р-н 

10–15 

т/добу 

2018 2 Виробництво 

борошна 

Україна 70,0 

7 Оновлення технічного 

парку, придбання комбайна, 

ТОВ «Черкаси Дніпро 

Агро», Городищенський р-н 

1 од. 2019 2 Вирощування с.-г. 

культур за техно-

логіями сучасних 

екологічних систем 

Україна 100,0 
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8 Реконструкція, капітальний 

ремонт зерноочисної 

сушильної машини), ПП 

«Мліїв», Городищенський р-н 

25 

т/год. 

2018 2 Очистка та сушка 

зерна 

Черкаська 

область 

35,0 

9 Оновлення технічного 

парку, придбання комбайна, 

ПП «Мліїв», 

Городищенський р-н 

1 ком-

байн 

2019 2 Вирощування с.-г. 

культур за техно-

логіями сучасних 

екологічних систем 

Україна 100,0 

10 Оновлення технічного 

парку, ФГ «Ромашка Плюс», 

м. Городище 

1 ком-

байн з 

облад-

нанням 

2019 2 Оновлення 

технічного парку 

Україна 50,0 

11 Будівництво зернотоку, ФГ 

«Ромашка Плюс», 

м. Городище  

10 

тис. т 

2019 2 Зменшення 

собівартості 

зернових культур за 

рахунок доведення 

до нормативних 

кондицій та 

збереження зерна в 

особистому 

господарстві 

Україна 10,0 

12 Будівництво теплого навісу 

для техніки, ФГ «Ромашка 

Плюс», с. Воронівка 

Городищенський р-н 

10 

од. 

тех-

ніки 

2018 2 Збереження техніки в/д  100,0 

13 Оновлення технічного 

парку, ФГ Гарагая В.В., 

Городищенський р-н 

1 

ком-

байн 

і 2 

трак-

тори 

2018 2 Оновлення 

технічного парку 

в/д  100,0 

14 Оновлення технічного 

парку, ФГ «Долина-Агро», 

Городищенський р-н 

1 

ком-

байн 

2018 2 Оновлення 

технічного парку 

в/д  100,0 

15 Будівництво зерноочисної 

сушильної машини, ФГ 

«Долина-Агро», 

Городищенський р-н 

20 

т/добу 

2019 2 Зменшення 

собівартості зернових 

культур за рахунок 

доведення до 

нормативних кондицій 

та збереження зерна в 

особистому 

господарстві 

Україна 7,0 

16 Реконструкція приміщення 

під овочесховище, ТОВ 

«Кищенці», с. Хижня 

Жашківський р-н 

3400 

т 

ово-

чів 

2014

– 

2019 

5 Реконструкція 

приміщення під 

овочесховище, 

створення 10 нових 

робочих місць, 

забезпечення 

жителів області 

овочами 

Черкаська 

область, 

реалізація в 

межах 

України 

100,0 

17 Виробництво телятини, ТОВ 

«Фуд Солюшн», 

с. Соколівка Жашківський  

р-н 

500 т 

теля-

тини 

в рік 

2015 10 Створення 25 нових 

робочих місць 

Україна 70,0 
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18 Реконструкція 

свинокомплексу, ТОВ 

«Безпечна» с. Марійка, Нова 

Гребля, Безпечна 

Жашківський р-н 

2400 2016 3 Створення 10 

робочих місць 

Україна 88,0 

19 Будівництво будівлі для 

зберігання зерна 

(зерносховища) ангарного 

типу, ПСП «Аскольд-Агро» 

с.Леміщиха Жашківський  

р-н 

4500 т 2019

–

2020 

2 Створення 2 

робочих місць 

Україна 40,0 

20 Будівництво виробничих 

цехів по переробці та 

зберіганню насіння 

волоського горіха, ТОВ 

«Жашківська кінно 

спортивна школа» 

м. Жашків Жашківський р-н 

в/д  2019

–

2020 

5 Створення 15 

робочих місць 

Україна, 

країни ЄС 

10,0 

21 Будівництво зерносушарки 

на соломі в СТОВ ім. 

Гришка с. Ризине 

Звенигородський район 

200 т 2018

–

2025 

7 в/д  Черкаська 

область, 

реалізація в 

межах 

України 

62,5 

22 Реконструкція приміщення 

для ВРХ на 200 гол. СВК 

«Козацький», с. Козацьке, 

Звенигородський р-н 

200 

гол. 

2019 6 Підвищення якості 

молока, рівня 

оплати праці, 

утримання 

соціальної сфери 

села (дошкільного 

закладу) 

Черкаська 

область, 

реалізація в 

межах 

України 

0,0 

23 Науково обґрунтована 

система виробництва 

товарної овочевої продукції, 

СТОВ «Воля» 

Золотоніський р-н 

Єм-

ність 

кар-

топле-

схови-

ща 40 

тис. т 

2009

–

2015 

4 Створення нових 50 

робочих місць, 

збільшення 

надходжень до 

бюджетів усіх 

рівнів 

Мережа 

супермар-

кетів 

80,0 

24 Будівництво молочно-

товарної ферми СТОВ 

«Перемога» Золотоніський 

р-н 

1450 

гол. 

дійно-

го 

стада 

2017

–

2018 

5 Строрення 60 

робочих місць 

Заводи по 

переробці 

молока, 

м’ясоком-

бінати 

31,1 

25 Будівництво додаткових 

силосів елеватора № 5, ТОВ 

«Катеринопільський 

елеватор», смт. Єрки, 

Катеринопільський р-н 

30 

тис. 

куб. м 

2018 2 Строрення 4 

робочих місць 

Черкаська 

область, 

реалізація в 

межах 

України 

0,0 

26 Лінія по переробці та 

очистці зернових культур, 

ТОВ НВФ «Урожай» с. 

Кошмак Корсунь-

Шевченківського р-н 

10 

т/год 

2019 в/д в/д  Для власних 

потреб 

в/д 
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27 Реконструкція з розширенням 

існуючої молочно-товарної 

ферми до 4421 голови для 

виробництва молока та 

вирощування телиць за 

межами с. Добра, ТОВ 

«Кищенці» Маньківський р-н 

4421 

гол. 

корів 

2012 9 створення 20 

додаткових робочих 

місць 

Україна 90,0 

28 Будівництво 

свинокомплексу,         

с. Шабастівка 

Монастирищенський р-н 

на 

3000 

гол. 

2017

–

2019 

5 Створення 5 

робочих місць 

Україна 100,0 

29 Зерносушарка,   

с. Шабастівка    

Монастирищенський р-н 

250 

т/добу 

2017

–

2019 

3 Створення 3 

робочих місць 

Україна 55,0 

30 Цех із забою та 

заморожування,   

с. Шабастівка 

Монастирищенський р-н 

100 

гол./

добу 

2017

–

2018 

3 Створення 6 

робочих місць 

Україна 22,0 

31 Будівництво 

зернопереробного 

підприємства, ТОВ «МОВЕР 

МІЛ» Тальнівський р-н 

350 

т/добу 

2019 в/д Створення 30 

робочих місць 

Україна, 

експорт за 

кордон 

100,0 

32 Поточний ремонт 

приміщень свиноферми, 

СФГ «Агра» с.Заліське 

Тальнівський р-н 

2500 2017

–

2018 

5 Створення 3 

робочих місць 

Україна 86,0 

33 Приміщення № 2 для 

встановлення забою, СФГ 

«Агра» с.Заліське 

Тальнівський р-н 

50/5 2019 в/д Створення 5 

робочих місць 

Україна 20,0 

34 Уведення в дію другої черги 

заводу із виробництва 

міцелію, для вирощування 

грибів (печериці), ТОВ 

«Грінйард Мікокультура 

Центр», Уманський р-н 

1 т/год. 2019 в/д Створення 10 

робочих місць 

Україна 100,0 

35 Лінія по виробництву палет 

із соломи, КСП 

«Родниківка» с. Родниківка, 

Уманський р-н 

1 т/год. 2018 5 Створення 5 

робочих місць 

Промислові 

підприємства 

і населення 

району 

25,0 

36 Реконструкція телятника, 

СТОВ АФ «Заячківка» 

Христинівський р-н 

100 

гол. 

2017 10 Покращення умов 

утримання та умов 

праці 

Україна 100,0 

37 Реконструкція на 

безприв’язне утримання 

молодняка ВРХ,  СТОВ 

«Верхнячка -Агро» 

Христинівський р-н 

200 

гол. 

ВРХ 

2017 5 Покращення умов 

утримання та умов 

праці 

Україна 82,0 

38 Реконструкція доїльного 

залу, СТОВ «Маяк -Агро», 

Христинівський р-н 

200 

гол. 

2018 5 Покращення умов 

утримання та умов 

праці 

Україна 100,0 

39 Реконструкція корівника, 

ТОВ «Кузьмина Гребля» 

Христинівський р-н 

200 

гол. 

2017 8 Покращення умов 

утримання та умов 

праці 

Україна 100,0 
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40 Реконструкція молочної 

ферми, ДП ДГ 

«Христинівське» 

Христинівський р-н 

200 

гол. 

2018 7 Покращення умов 

утримання та умов 

праці 

Україна 100,0 

41 Реконструкція свиноферми, 

ДП ДГ «Нива» 

Христинівський р-н 

400 

гол. 

2018 15 Покращення умов 

утримання та умов 

праці 

Україна 40,0 

42 Реконструкція молочної 

ферми, ДП ДГ «Нива» 

Христинівський р-н 

200 

гол. 

2017 5 Покращення умов 

утримання та умов 

праці 

Україна 100,0 

43 Реконструкція комплексу з 

переробки і зберігання 

зернових культур, з 

встановленням силосів для 

зерна (Христинівське ХПП), 

Христинівський р-н 

60 

тис.т 

2018 5 Створення робочих 

місць  

Експорт 

зернових та 

технічних 

культур 

90,0 

44 2 черга будівництва сховища 

для зберігання фруктів та 

овочів, ФГ «Козак» 

с. Шельпахівка, 

Христинівський р-н 

400 т 2019 15 Створення робочих 

місць  

Україна 48,0 

45 Будівництво племрепродук-

тора ІІ порядку з виробництва 

інкубаційного яйця, ПАТ 

«Миронівський хлібо-

продукт» Черкаський р-н 

320 

млн 

шт. 

яєць за 

рік 

2015 в/д Створення близько 

500 робочих місць 

Україна 90,0 

46 Будівництво водонакопичу-

вального басейну, закладка 

розсадника по вирощуванню 

горіхоплідних та плодових 

культур АК «Маїс» (на базі 

СТОВ «Колос») с. Вергуни 

Черкаський р-н  

200 

тис. 

сад-

жан-

ців 

2016

–

2020 

4 Створення близько 

10 робочих місць 

Україна 90,0 

47 Реконструкція ферми, СТОВ 

«Хліб-продукт», с. Яснозір’я 

Черкаський р-н 

17 тис. 

сви-

ней 

2017

–

2018 

в/д Створення близько 

30 робочих місць 

Україна 95,0 

48 Реконструкція 

тваринницьких приміщень, 

СТОВ «Красносільське» 

Чигиринський р-н 

750 

гол. 

2015 5 в/д  Україна 100,0 

49 Реконструкція ферми для 

утримання молодняка ВРХ, 

СПОП «Відродження, 

Шполянський район 

100 

гол. 

2018 в/д Створення 5 нових 

робочих місць 

Україна 58,0 

50 Будівництво 

зерносушильного 

комплексу, СПОП 

«Відродження» м. Шпола 

Шполянський р-н 

20 

тис. 

т 

2018 в/д Створення нових 

робочих місць 

Україна 0,0 

51 Реконструкція молочно-

товарної ферми (пологове 

відділенн), СПОП 

«Відродження» 

Шполянський р-н 

50 

гол. 

2018

–

2019 

в/д Створення нових 

робочих місць 

Україна 0,0 
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52 Реконструкція МТФ, ТОВ 

«Агрошанс», Шполянський 

р-н 

200 

гол. 

2018 в/д  Створення нових 

робочих місць 

Україна 50,0 

53 Реконструкція молочно-

товарної ферми, пологове 

відділення, (СТОВ 

«Агроспілка»,  с.Соболівка 

Шполянський р-н 

100 

гол. 

2018 в/д  Створення  нових 

робочих місць 

Україна 70,0 

54 Будівництво зернового 

елеватора та 

трансформаторної 

підстанції, ТОВ «Рімесса» с. 

Матусів Шполянський р-н 

100 

тис. т 

2018

–

2019 

в/д  Створення  нових 

робочих місць 

Україна в/д  

55 Будівництво складу для 

зберігання с-г продукції, 

СПП «Оліана» с.Матусів 

Шполянський р-н 

675 

м кв. 

2018

–

2019 

в/д  Створення  нових 

робочих місць 

в/д  в/д  

56 Реконструкція існуючого 

складу під приймально-

сушильний пункт по 

підготовці посівного 

матеріалу та існуючої 

системи газопостачання, 

ТОВ «ДіЕлСіСі-Агро», 

Шполянський р-н 

20 

тис. т 

2018

–

2019 

в/д  Створення  нових 

робочих місць 

в/д  в/д  

57 Реконструкція молочно-

товарної ферми, СТОВ 

«Урожай», Шполянський р-н 

775 

гол. 

2019

–

2020 

в/д Створення нових 

робочих місць 

в/д  в/д  

Усього - - - 858 - - 

Примітка. в/д – відсутні дані. 

Джерело: складено авторкою за даними Департаменту агропромислового розвитку 

Черкаської облдержадміністрації. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



555 

Продовження дод. В  

Таблиця В.10 

Нестандартизовані показники для оцінювання готовності аграрних 

підприємств України до впровадження інноваційних проєктів залежно від 

розмірів та в розрізі галузей, 2010–2019 рр. 

Роки 

Технологічна готовність 

Знос основних засобів і нематеріальних 

активів, коеф. 
Фондовіддача, коеф. 

Усього 

Великі 

підпри-

ємства 

Середні 

підпри-

ємства 

Малі 

підпри-

ємства 

з них 

мікро-

підпри-

ємства 

Усього 

Великі 

підпри-

ємства 

Середні 

підпри-

ємства 

Малі 

підпри-

ємства 

з них 

мікро-

підпри-

ємства 

Сільське господарство, мисливство та надання пов’язаних із ними послуг 

2010 0,586 в/д в/д 0,651 в/д 1,736 в/д в/д 1,679 в/д 

2011 0,532 в/д в/д 0,509 в/д 1,693 в/д в/д 1,507 в/д 

2012 0,540 в/д в/д 0,525 в/д 1,943 в/д в/д 1,768 в/д 

2013 0,612 0,350 0,688 0,601 0,536 1,883 2,912 1,812 1,582 1,295 

2014 0,709 0,418 0,821 0,642 0,544 2,400 3,911 2,308 1,998 1,704 

2015 0,730 0,464 0,878 0,618 0,524 3,372 5,331 3,109 2,948 2,544 

2016 0,627 0,432 0,753 0,519 0,400 2,711 4,764 2,511 2,443 2,161 

2017 0,601 0,408 0,713 0,526 0,453 2,419 3,026 2,460 2,177 1,977 

2018 0,593 0,348 0,660 0,602 0,535 2,210 2,221 2,341 1,976 1,766 

2019 0,598 0,259 0,742 0,625 0,485 1,996 1,458 2,139 2,030 2,128 

Рослинництво 

2010 0,572 в/д в/д 0,584 в/д 1,752 в/д в/д 1,933 в/д 

2011 0,527 в/д в/д 0,466 в/д 1,725 в/д в/д 1,558 в/д 

2012 0,544 в/д в/д 0,491 в/д 2,157 в/д в/д 1,958 в/д 

2013 0,617 0,463 0,676 0,560 0,515 1,917 3,672 1,906 1,728 1,488 

2014 0,737 0,567 0,864 0,613 0,525 2,496 4,828 2,526 2,126 1,896 

2015 0,781 0,633 0,954 0,604 0,525 3,705 6,992 3,599 3,248 2,888 

2016 0,636 0,511 0,797 0,481 0,373 2,827 5,274 2,834 2,514 2,267 

2017 0,600 0,470 0,714 0,507 0,451 2,492 3,875 2,627 2,219 2,147 

2018 0,581 0,387 0,642 0,553 0,420 2,284 2,873 2,459 2,030 1,924 

2019 в/д в/д в/д в/д в/д в/д в/д в/д в/д в/д 

Тваринництво 

2010 0,557 в/д в/д 0,799 в/д 1,665 в/д в/д 0,874 в/д 

2011 0,539 в/д в/д 0,724 в/д 1,595 в/д в/д 1,175 в/д 

2012 0,535 в/д в/д 0,658 в/д 1,780 в/д в/д 1,304 в/д 

2013 0,573 0,235 0,703 0,578 0,645 1,891 2,132 1,918 1,404 0,727 

2014 0,616 в/д в/д 0,615 0,751 2,416 в/д в/д 1,841 1,083 

2015 0,529 0,294 0,659 0,473 0,578 2,588 3,671 2,327 1,735 1,191 

2016 0,546 0,323 0,568 0,764 0,691 2,387 4,068 1,892 2,441 1,787 

2017 0,578 0,323 0,655 0,632 0,765 2,141 1,874 2,145 2,509 1,605 

2018 0,509 0,303 0,599 0,693 0,625 1,981 1,457 2,282 2,198 1,269 

2019 в/д в/д в/д в/д в/д в/д в/д в/д в/д в/д 
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Роки 

Технологічна готовність Інтелектуальна + ресурсна готовність 

Фондорентабельність, коеф. 

Озброєність персоналу основними 

засобами і нематеріальними активами, 

коеф. 

Усього 

Великі 

підпри-

ємства 

Середні 

підпри-

ємства 

Малі 

підпри-

ємства 

з них 

мікро-

підпри-

ємства 

Усього 

Великі 

підпри-

ємства 

Середні 

підпри-

ємства 

Малі 

підпри-

ємства 

з них 

мікро-

підпри-

ємства 

Сільське господарство, мисливство та надання пов’язаних із ними послуг 

2010 0,316 в/д в/д 0,177 в/д 71,1 в/д в/д 59,2 в/д 

2011 0,359 в/д в/д 0,333 в/д в/д в/д в/д в/д в/д 

2012 0,333 в/д в/д 0,285 в/д в/д в/д в/д в/д в/д 

2013 0,182 0,474 0,151 0,139 0,099 119,0 207,5 111,1 127,3 118,3 

2014 0,250 0,647 0,193 0,218 0,131 136,0 173,3 130,1 147,7 113,0 

2015 0,982 2,158 0,779 0,861 0,708 173,6 237,8 160,0 194,2 148,4 

2016 0,626 1,086 0,548 0,610 0,484 233,4 292,2 214,3 268,3 216,2 

2017 0,377 0,628 0,385 0,314 0,149 304,9 467,2 270,2 350,7 260,1 

2018 0,308 0,455 0,350 0,214 0,144 392,9 751,8 334,9 441,6 327,5 

2019 0,284 0,099 0,529 0,179 0,154 577,7 1180,0 427,8 494,0 382,7 

Рослинництво 

2010 0,362 в/д в/д в/д в/д 77,3 в/д в/д 57,0 в/д 

2011 0,412 в/д в/д 0,392 в/д 113,9 в/д в/д 125,6 в/д 

2012 0,343 в/д в/д 0,345 в/д 117,3 в/д в/д 124,8 в/д 

2013 0,132 0,429 0,071 0,174 0,145 127,2 114,8 128,8 126,7 112,1 

2014 0,259 0,897 0,139 0,309 0,259 146,3 120,7 146,9 150,2 109,3 

2015 1,159 3,152 0,964 1,035 0,895 186,0 165,9 181,6 195,7 143,1 

2016 0,726 1,446 0,688 0,677 0,555 262,3 251,1 244,5 286,4 221,9 

2017 0,403 0,782 0,429 0,340 0,177 345,5 334,8 322,0 372,5 256,5 

2018 0,344 0,611 0,412 0,240 0,204 443,4 538,7 409,7 467,0 323,3 

2019 в/д в/д в/д в/д в/д в/д в/д в/д в/д в/д 

Тваринництво 

2010 0,258 в/д в/д в/д в/д 97,9 в/д в/д 81,2 в/д 

2011 0,244 в/д в/д 0,016 в/д 120,2 в/д в/д 107,5 в/д 

2012 0,387 в/д в/д 0,082 в/д 141,6 в/д в/д 139,0 в/д 

2013 0,375 0,773 0,311 0,011 -0,088 144,3 334,3 117,3 150,4 176,2 

2014 0,426 в/д в/д 0,018 -0,161 160,8 в/д в/д 175,8 152,6 

2015 0,645 1,166 0,493 0,319 -0,027 242,5 419,3 195,5 276,4 201,4 

2016 0,293 0,593 0,225 0,197 -0,080 297,7 376,3 293,4 240,7 191,2 

2017 0,335 0,418 0,332 0,226 -0,046 362,3 1009,1 311,8 289,3 246,3 

2018 0,228 0,272 0,225 0,123 -0,199 468,8 1401,5 339,4 367,6 358,8 

2019 в/д в/д в/д в/д в/д в/д в/д в/д в/д в/д 
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Роки 

Фінансова готовність 

Поточна ліквідність, коеф. Фінансова автономія, коеф. 

Усього 

Великі 

підпри-

ємства 

Середні 

підпри-

ємства 

Малі 

підпри-

ємства 

з них 

мікро-

підпри-

ємства 

Усього 

Великі 

підпри-

ємства 

Середні 

підпри-

ємства 

Малі 

підпри-

ємства 

з них 

мікро-

підпри-

ємства 

Сільське господарство, мисливство та надання пов’язаних із ними послуг 

2010 1,868 1,924 1,982 1,602 в/д 0,536 в/д в/д 0,476 в/д 

2011 1,987 в/д в/д 1,913 в/д 0,550 в/д в/д 0,552 в/д 

2012 1,875 в/д в/д 1,819 в/д 0,544 в/д в/д 0,584 в/д 

2013 1,738 1,790 1,733 1,721 1,542 0,501 0,499 0,484 0,530 0,501 

2014 1,646 1,753 1,669 1,565 1,404 0,420 0,425 0,413 0,428 0,417 

2015 1,506 1,644 1,543 1,416 1,280 0,401 0,472 0,405 0,361 0,320 

2016 1,192 1,436 1,452 1,092 1,038 0,239 0,410 0,396 0,139 0,074 

2017 1,540 1,404 1,688 1,457 1,235 0,479 0,427 0,505 0,471 0,387 

2018 1,571 1,488 1,719 1,451 1,283 0,492 0,589 0,538 0,414 0,244 

2019 1,555 1,307 1,642 1,550 1,320 0,509 0,555 0,536 0,459 0,395 

Рослинництво 

2010 1,948 в/д в/д 1,738 в/д 0,519 в/д в/д 0,489 в/д 

2011 2,049 в/д в/д 2,084 в/д 0,528 в/д в/д 0,575 в/д 

2012 1,991 в/д в/д 2,072 в/д 0,533 в/д в/д 0,604 в/д 

2013 1,825 1,811 1,787 1,890 1,710 0,489 0,454 0,448 0,554 0,522 

2014 1,642 1,565 1,651 1,663 1,549 0,404 0,356 0,379 0,452 0,454 

2015 1,555 1,762 1,584 1,468 1,320 0,391 0,444 0,390 0,373 0,327 

2016 1,197 1,544 1,502 1,099 1,040 0,225 0,383 0,399 0,141 0,072 

2017 1,638 1,548 1,788 1,544 1,288 0,494 0,398 0,518 0,503 0,399 

2018 1,663 1,891 1,773 1,536 1,362 0,498 0,587 0,541 0,438 0,258 

2019 1,646 1,652 1,636 1,655 1,396 0,509 0,521 0,533 0,482 0,426 

Тваринництво 

2010 1,863 в/д в/д 1,307 в/д 0,585 в/д в/д 0,459 в/д 

2011 2,049 в/д в/д 1,187 в/д 0,636 в/д в/д 0,470 в/д 

2012 1,901 в/д в/д 1,328 в/д 0,598 в/д в/д 0,519 в/д 

2013 1,850 3,614 1,615 1,252 1,031 0,628 0,753 0,598 0,514 0,466 

2014 1,930 в/д в/д 1,226 1,179 0,545 в/д в/д 0,379 0,412 

2015 1,373 1,400 1,441 1,124 1,283 0,489 0,516 0,496 0,379 0,387 

2016 1,210 1,194 1,371 1,029 1,151 0,399 0,459 0,453 0,185 0,336 

2017 1,229 1,020 1,446 1,060 1,092 0,463 0,490 0,489 0,331 0,385 

2018 1,258 0,995 1,551 1,052 0,875 0,543 0,592 0,567 0,353 0,208 

2019 1,312 в/д в/д 1,171 0,882 0,587 в/д в/д 0,379 0,150 
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Роки 

Фінансова готовність 

Ділова активність, коеф. Норма прибутку, коеф. 

Усього 

Великі 

підпри-

ємства 

Середні 

підпри-

ємства 

Малі 

підпри-

ємства 

з них 

мікро-

підпри-

ємства 

Усього 

Великі 

підпри-

ємства 

Середні 

підпри-

ємства 

Малі 

підпри-

ємства 

з них 

мікро-

підпри-

ємства 

Сільське господарство, мисливство та надання пов’язаних із ними послуг 

2010 0,562 в/д в/д 0,559 в/д 0,111 0,089 0,252 0,066 в/д 

2011 0,527 в/д в/д 0,494 в/д 0,121 в/д в/д 0,118 в/д 

2012 0,571 в/д в/д 0,592 в/д 0,106 в/д в/д 0,105 в/д 

2013 0,499 0,541 0,500 0,478 0,392 0,054 0,098 0,047 0,046 0,034 

2014 0,532 0,526 0,557 0,496 0,442 0,061 0,096 0,052 0,058 0,037 

2015 0,514 0,485 0,584 0,449 0,350 0,166 0,233 0,161 0,139 0,103 

2016 0,254 0,354 0,440 0,151 0,079 0,062 0,094 0,103 0,038 0,018 

2017 0,484 0,256 0,545 0,512 0,458 0,084 0,063 0,094 0,079 0,036 

2018 0,518 0,507 0,550 0,485 0,359 0,080 0,138 0,091 0,056 0,031 

2019 0,640 0,449 0,611 0,551 0,483 0,096 0,040 0,164 0,051 0,037 

Рослинництво 

2010 0,548 в/д в/д 0,605 в/д 0,122 в/д в/д 0,000 в/д 

2011 0,507 в/д в/д 0,499 в/д 0,129 в/д в/д 0,135 в/д 

2012 0,600 в/д в/д 0,633 в/д 0,102 в/д в/д 0,121 в/д 

2013 0,500 0,469 0,500 0,509 0,445 0,037 0,058 0,020 0,055 0,047 

2014 0,547 0,511 0,584 0,514 0,486 0,060 0,098 0,034 0,079 0,071 

2015 0,537 0,522 0,627 0,457 0,354 0,178 0,243 0,181 0,153 0,115 

2016 0,242 0,351 0,460 0,147 0,074 0,064 0,099 0,119 0,040 0,018 

2017 0,513 0,277 0,576 0,530 0,483 0,089 0,058 0,102 0,086 0,041 

2018 0,533 0,659 0,546 0,499 0,380 0,086 0,154 0,100 0,062 0,042 

2019 в/д 0,610 в/д в/д 0,462 0,159 0,093 0,288 0,081 0,056 

Тваринництво 

2010 0,567 в/д в/д 0,373 в/д 0,098 в/д в/д в/д в/д 

2011 0,565 в/д в/д 0,462 в/д 0,098 в/д в/д 0,007 в/д 

2012 0,550 в/д в/д 0,490 в/д 0,135 в/д в/д 0,036 в/д 

2013 0,509 0,516 0,523 0,431 0,246 0,128 0,229 0,109 0,004 -0,040 

2014 0,521 в/д в/д 0,486 0,325 0,116 в/д в/д 0,006 -0,060 

2015 0,458 0,426 0,498 0,412 0,335 0,154 0,209 0,133 0,091 -0,009 

2016 0,370 0,361 0,439 0,234 0,355 0,058 0,080 0,063 0,021 -0,019 

2017 0,357 0,212 0,439 0,392 0,289 0,076 0,081 0,082 0,045 -0,011 

2018 0,469 0,331 0,572 0,472 0,297 0,075 0,109 0,070 0,033 -0,059 

2019 в/д в/д в/д 0,603 0,374 0,094 в/д в/д 0,049 0,007 
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Роки 

Фінансова готовність Управлінська готовність 

Окупність загальних витрат, коеф. Ефективність витрат на персонал, коеф. 

Усього 

Великі 

підпри-

ємства 

Середні 

підпри-

ємства 

Малі 

підпри-

ємства 

з них 

мікро-

підпри-

ємства 

Усього 

Великі 

підпри-

ємства 

Середні 

підпри-

ємства 

Малі 

підпри-

ємства 

з них 

мікро-

підпри-

ємства 

Сільське господарство, мисливство та надання пов’язаних із ними послуг 

2010 в/д в/д в/д в/д в/д 6,6 11,6 5,4 10,5 19,7 

2011 в/д в/д в/д в/д в/д в/д в/д в/д в/д в/д 

2012 9,462 0,232 3,233 6,972 1,081 в/д в/д в/д в/д в/д 

2013 8,316 0,267 1,873 3,816 0,914 6,7 12,4 5,3 8,4 7,6 

2014 6,903 0,314 2,137 4,608 0,735 8,7 12,3 7,0 11,8 11,7 

2015 7,785 0,447 2,113 5,009 0,861 12,3 18,0 9,2 18,5 21,1 

2016 9,004 0,317 1,893 4,451 1,216 11,8 16,2 8,6 19,9 21,8 

2017 10,066 0,190 1,798 6,431 1,446 10,0 12,2 7,5 16,3 22,1 

2018 7,642 0,227 1,644 4,546 1,054 9,2 11,4 7,0 14,1 14,7 

2019 7,696 0,293 1,620 4,471 1,159 10,4 9,2 7,1 13,7 18,6 

Рослинництво 

2010 в/д в/д в/д в/д в/д 8,2 в/д в/д 13,1 28,3 

2011 в/д в/д в/д в/д в/д 8,1 9,0 7,5 9,3 9,3 

2012 11,560 0,204 2,605 7,065 1,594 8,4 8,9 7,2 10,8 9,6 

2013 12,857 0,161 1,514 3,751 1,843 7,5 9,1 6,6 9,0 8,2 

2014 8,335 0,250 1,795 4,563 1,066 10,4 10,8 9,1 12,8 12,6 

2015 10,612 0,383 1,884 4,964 1,369 15,5 17,3 12,8 20,4 23,3 

2016 12,595 0,255 1,698 4,418 1,942 15,1 15,3 11,9 22,0 24,0 

2017 10,590 0,175 1,585 6,366 1,642 12,4 11,4 9,9 18,0 24,9 

2018 8,097 0,198 1,447 4,501 1,220 11,4 10,6 9,4 15,3 16,0 

2019 в/д 0,287 в/д в/д 1,163 в/д 9,6 в/д в/д 18,3 

Тваринництво 

2010 в/д в/д в/д в/д в/д 7,6 14,5 6,4 6,2 6,2 

2011 в/д в/д в/д в/д в/д 7,6 12,1 6,9 8,0 7,8 

2012 в/д в/д в/д 8,388 в/д 7,7 в/д в/д 8,4 6,8 

2013 4,727 0,404 5,680 5,763 0,108 7,6 13,7 6,2 8,9 7,1 

2014 в/д в/д в/д 7,524 в/д 9,5 в/д в/д 12,9 9,3 

2015 3,010 0,797 5,113 7,380 0,060 12,7 19,5 9,6 16,3 12,4 

2016 3,220 0,651 4,621 6,577 0,087 12,7 18,2 10,1 17,8 13,6 

2017 5,737 0,332 4,438 11,635 0,224 10,5 15,2 9,0 14,3 15,0 

2018 4,413 0,438 4,382 6,964 0,153 9,7 14,0 8,1 13,2 10,7 

2019 в/д в/д в/д 8,479 в/д в/д в/д в/д 12,3 14,1 

Джерело: авторські розрахунки на основі офіційних даних Державної служби 

статистики України. 

 



560 

Продовження дод. В 

Таблиця В.11 

Стандартизовані показники оцінки готовності аграрних підприємств 

України до впровадження інноваційних проєктів залежно від розмірів  

та в розрізі галузей, 2010–2019 рр. 

Роки 

Технологічна готовність, балів 

Знос основних засобів і нематеріальних 

активів 
Фондовіддача 

Усього 

Великі 

підпри-

ємства 

Середні 

підпри-

ємства 

Малі 

підпри-

ємства 

з них 

мікро-

підпри-

ємства 

Усього 

Великі 

підпри-

ємства 

Середні 

підпри-

ємства 

Малі 

підпри-

ємства 

з них 

мікро-

підпри-

ємства 

Сільське господарство, мисливство та надання пов’язаних із ними послуг 

2010 44,2 в/д в/д 39,8 в/д 32,6 в/д в/д 31,5 в/д 

2011 48,7 в/д в/д 50,9 в/д 31,8 в/д в/д 28,3 в/д 

2012 48,0 в/д в/д 49,3 в/д 36,4 в/д в/д 33,2 в/д 

2013 42,3 74,1 37,7 43,1 48,4 35,3 54,6 34,0 29,7 24,3 

2014 36,6 62,0 31,6 40,3 47,6 45,0 73,4 43,3 37,5 32,0 

2015 35,5 55,9 29,5 42,0 49,5 63,2 100,0 58,3 55,3 47,7 

2016 41,3 60,0 34,4 49,9 64,8 50,9 89,4 47,1 45,8 40,5 

2017 43,1 63,5 36,3 49,2 57,1 45,4 56,8 46,1 40,8 37,1 

2018 43,7 74,4 39,2 43,0 48,5 41,5 41,7 43,9 37,1 33,1 

2019 43,3 100,0 34,9 41,4 53,4 37,4 27,3 40,1 38,1 39,9 

Рослинництво 

2010 65,2 в/д в/д 63,9 в/д 25,1 в/д в/д 27,6 в/д 

2011 70,8 в/д в/д 80,0 в/д 24,7 в/д в/д 22,3 в/д 

2012 68,5 в/д в/д 75,9 в/д 30,9 в/д в/д 28,0 в/д 

2013 60,4 80,5 55,1 66,6 72,4 27,4 52,5 27,3 24,7 21,3 

2014 50,5 65,7 43,2 60,8 71,0 35,7 69,1 36,1 30,4 27,1 

2015 47,7 58,9 39,1 61,7 71,0 53,0 100,0 51,5 46,5 41,3 

2016 58,6 72,9 46,7 77,5 100,0 40,4 75,4 40,5 36,0 32,4 

2017 62,1 79,3 52,2 73,6 82,6 35,6 55,4 37,6 31,7 30,7 

2018 64,2 96,2 58,1 67,4 88,7 32,7 41,1 35,2 29,0 27,5 

2019 в/д в/д в/д в/д в/д в/д в/д в/д в/д в/д 

Тваринництво 

2010 42,2 в/д в/д 29,4 в/д 40,9 в/д в/д 21,5 в/д 

2011 43,6 в/д в/д 32,5 в/д 39,2 в/д в/д 28,9 в/д 

2012 43,9 в/д в/д 35,7 в/д 43,7 в/д в/д 32,1 в/д 

2013 41,0 100,0 33,4 40,7 36,4 46,5 52,4 47,1 34,5 17,9 

2014 38,2 в/д в/д 38,2 31,3 59,4 0,0 0,0 45,3 26,6 

2015 44,5 79,9 35,7 49,7 40,7 63,6 90,3 57,2 42,6 29,3 

2016 43,1 72,9 41,4 30,8 34,0 58,7 100,0 46,5 60,0 43,9 

2017 40,6 72,8 35,9 37,2 30,7 52,6 46,1 52,7 61,7 39,4 

2018 46,2 77,7 39,2 33,9 37,6 48,7 35,8 56,1 54,0 31,2 

2019 в/д в/д в/д в/д в/д в/д в/д в/д в/д в/д 
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Продовження табл. В.11 

Роки 

Технологічна готовність, балів 
Інтелектуальна + ресурсна готовність, 

балів 

Фондорентабельність 
Озброєність персоналу основними 

засобами і нематеріальними активами 

Усього 

Великі 

підпри-

ємства 

Середні 

підпри-

ємства 

Малі 

підпри-

ємства 

з них 

мікро-

підпри-

ємства 

Усього 

Великі 

підпри-

ємства 

Середні 

підпри-

ємства 

Малі 

підпри-

ємства 

з них 

мікро-

підпри-

ємства 

Сільське господарство, мисливство та надання пов’язаних із ними послуг 

2010 14,6 в/д в/д 8,2 в/д 6,0 в/д в/д 5,0 в/д 

2011 16,6 в/д в/д 15,4 в/д в/д в/д в/д в/д в/д 

2012 15,4 в/д в/д 13,2 в/д в/д в/д в/д в/д в/д 

2013 8,4 22,0 7,0 6,4 4,6 10,1 17,6 9,4 10,8 10,0 

2014 11,6 30,0 9,0 10,1 6,1 11,5 14,7 11,0 12,5 9,6 

2015 45,5 100,0 36,1 39,9 32,8 14,7 20,1 13,6 16,5 12,6 

2016 29,0 50,3 25,4 28,2 22,4 19,8 24,8 18,2 22,7 18,3 

2017 17,5 29,1 17,8 14,5 6,9 25,8 39,6 22,9 29,7 22,0 

2018 14,3 21,1 16,2 9,9 6,7 33,3 63,7 28,4 37,4 27,8 

2019 13,1 4,6 24,5 8,3 7,1 49,0 100,0 36,2 41,9 32,4 

Рослинництво 

2010 11,5 в/д в/д в/д в/д 14,4 в/д в/д 10,6 в/д 

2011 13,1 в/д в/д 12,4 в/д 21,1 в/д в/д 23,3 в/д 

2012 10,9 в/д в/д 10,9 в/д 21,8 в/д в/д 23,2 в/д 

2013 4,2 13,6 2,3 5,5 4,6 23,6 21,3 23,9 23,5 20,8 

2014 8,2 28,5 4,4 9,8 8,2 27,2 22,4 27,3 27,9 20,3 

2015 36,8 100,0 30,6 32,8 28,4 34,5 30,8 33,7 36,3 26,6 

2016 23,0 45,9 21,8 21,5 17,6 48,7 46,6 45,4 53,2 41,2 

2017 12,8 24,8 13,6 10,8 5,6 64,1 62,2 59,8 69,1 47,6 

2018 10,9 19,4 13,1 7,6 6,5 82,3 100,0 76,0 86,7 60,0 

2019 в/д в/д в/д в/д в/д в/д в/д в/д в/д в/д 

Тваринництво 

2010 22,1 в/д в/д в/д в/д 7,0 в/д в/д 5,79 в/д 

2011 21,0 в/д в/д 1,4 в/д 8,6 в/д в/д 7,67 в/д 

2012 33,2 в/д в/д 7,1 в/д 10,1 в/д в/д 9,92 в/д 

2013 32,2 66,2 26,6 0,9 в/д 10,3 23,9 8,4 10,73 12,6 

2014 36,5 в/д в/д 1,5 в/д 11,5 в/д в/д 12,54 10,9 

2015 55,3 100,0 42,3 27,3 в/д 17,3 29,9 13,9 19,72 14,4 

2016 25,1 50,8 19,3 16,9 в/д 21,2 26,8 20,9 17,18 13,6 

2017 28,7 35,9 28,4 19,4 в/д 25,8 72,0 22,3 20,64 17,6 

2018 19,5 23,4 19,3 10,6 в/д 33,4 100,0 24,2 26,23 25,6 

2019 в/д в/д в/д в/д в/д в/д в/д в/д в/д в/д 
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Продовження табл. В.11 

Роки 

Фінансова готовність, балів 

Поточна ліквідність Фінансова автономія 

Усього 

Великі 

підпри-

ємства 

Середні 

підпри-

ємства 

Малі 

підпри-

ємства 

з них 

мікро-

підпри-

ємства 

Усього 

Великі 

підпри-

ємства 

Середні 

підпри-

ємства 

Малі 

підпри-

ємства 

з них 

мікро-

підпри-

ємства 

Сільське господарство, мисливство та надання пов’язаних із ними послуг 

2010 94,0 96,8 99,7 80,6 0,0 90,9 в/д в/д 80,8 в/д 

2011 100,0 в/д в/д 96,3 0,0 93,3 в/д в/д 93,6 в/д 

2012 94,4 в/д в/д 91,6 0,0 92,2 в/д в/д 99,0 в/д 

2013 87,5 90,1 87,2 86,6 77,6 85,0 84,7 82,2 90,0 85,0 

2014 82,9 88,2 84,0 78,8 70,7 71,2 72,1 70,0 72,7 70,8 

2015 75,8 82,7 77,7 71,3 64,4 68,0 80,1 68,7 61,2 54,3 

2016 60,0 72,3 73,1 55,0 52,3 40,6 69,6 67,1 23,6 12,6 

2017 77,5 70,7 85,0 73,4 62,2 81,3 72,5 85,7 79,9 65,7 

2018 79,1 74,9 86,5 73,0 64,6 83,5 100,0 91,2 70,2 41,4 

2019 78,3 65,8 82,7 78,0 66,4 86,3 94,2 91,0 77,8 67,0 

Рослинництво 

2010 93,5 в/д в/д 83,4 в/д 85,9 в/д в/д 80,9 в/д 

2011 98,4 в/д в/д 100,0 в/д 87,4 в/д в/д 95,1 в/д 

2012 95,6 в/д в/д 99,4 в/д 88,2 в/д в/д 100,0 в/д 

2013 87,6 86,9 85,8 90,7 82,1 80,9 75,2 74,2 91,7 86,3 

2014 78,8 75,1 79,2 79,8 74,4 66,9 58,9 62,7 74,8 75,1 

2015 74,6 84,6 76,0 70,4 63,3 64,6 73,4 64,6 61,8 54,0 

2016 57,5 74,1 72,1 52,7 49,9 37,2 63,3 66,0 23,3 11,9 

2017 78,6 74,3 85,8 74,1 61,8 81,7 65,9 85,7 83,2 66,1 

2018 79,8 90,8 85,1 73,7 65,4 82,3 97,1 89,5 72,4 42,6 

2019 79,0 79,3 78,5 79,4 67,0 84,3 86,1 88,2 79,8 70,5 

Тваринництво 

2010 51,6 в/д в/д 36,1 в/д 77,8 в/д в/д 61,0 в/д 

2011 56,7 в/д в/д 32,9 в/д 84,4 в/д в/д 62,4 в/д 

2012 52,6 в/д в/д 36,7 в/д 79,5 в/д в/д 69,0 в/д 

2013 51,2 100,0 44,7 34,6 28,5 83,4 100,0 79,5 68,3 61,9 

2014 53,4 в/д в/д 33,9 32,6 72,4 в/д в/д 50,4 54,7 

2015 38,0 38,7 39,9 31,1 35,5 65,0 68,6 65,9 50,4 51,4 

2016 33,5 33,0 37,9 28,5 31,8 53,0 61,0 60,1 24,5 44,6 

2017 34,0 28,2 40,0 29,3 30,2 61,6 65,1 65,0 44,0 51,2 

2018 34,8 27,5 42,9 29,1 24,2 72,2 78,7 75,4 46,9 27,6 

2019 36,3 в/д в/д 32,4 24,4 78,0 в/д в/д 50,3 19,9 
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Продовження табл. В.11 

Роки 

Фінансова готовність, балів 

Ділова активність Норма прибутку 

Усього 

Великі 

підпри-

ємства 

Середні 

підпри-

ємства 

Малі 

підпри-

ємства 

з них 

мікро-

підпри-

ємства 

Усього 

Великі 

підпри-

ємства 

Середні 

підпри-

ємства 

Малі 

підпри-

ємства 

з них 

мікро-

підпри-

ємства 

Сільське господарство, мисливство та надання пов’язаних із ними послуг 

2010 87,8 в/д в/д 87,3 в/д 44,1 35,2 100,0 26,1 в/д 

2011 82,4 в/д в/д 77,2 в/д 47,9 в/д в/д 47,0 в/д 

2012 89,3 в/д в/д 92,5 в/д 42,2 в/д в/д 41,8 в/д 

2013 77,9 84,5 78,1 74,7 61,3 21,5 38,7 18,5 18,4 13,4 

2014 83,0 82,1 87,0 77,5 69,1 24,2 37,9 20,5 22,9 14,8 

2015 80,4 75,7 91,3 70,2 54,7 65,7 92,4 64,0 55,3 40,9 

2016 39,7 55,3 68,7 23,6 12,3 24,4 37,1 41,0 15,3 7,1 

2017 75,6 40,0 85,2 80,0 71,6 33,2 25,1 37,3 31,4 14,4 

2018 80,9 79,2 85,9 75,7 56,1 31,9 54,9 36,0 22,1 12,2 

2019 100,0 70,2 95,5 86,0 75,5 38,3 15,7 65,0 20,4 14,6 

Рослинництво 

2010 83,2 в/д в/д 91,8 в/д 42,6 в/д в/д в/д в/д 

2011 77,0 в/д в/д 75,7 в/д 44,7 в/д в/д 46,8 в/д 

2012 91,1 в/д в/д 96,1 в/д 35,4 в/д в/д 42,1 в/д 

2013 75,9 71,2 75,9 77,2 67,6 12,9 20,0 7,0 19,1 16,3 

2014 83,1 77,6 88,6 78,0 73,7 20,9 34,2 12,0 27,3 24,8 

2015 81,6 79,3 95,2 69,4 53,8 61,9 84,6 62,9 53,2 39,9 

2016 36,8 53,2 69,9 22,3 11,3 22,2 34,3 41,3 13,9 6,4 

2017 77,9 42,1 87,4 80,5 73,3 30,8 20,2 35,5 29,9 14,4 

2018 80,9 100,0 82,9 75,8 57,7 29,9 53,5 34,7 21,5 14,6 

2019 в/д 92,6 в/д в/д 70,1 55,3 32,5 100,0 28,3 19,5 

Тваринництво 

2010 94,1 в/д в/д 61,84 в/д 42,9 в/д в/д в/д в/д 

2011 93,7 в/д в/д 76,62 в/д 42,8 в/д в/д 3,2 в/д 

2012 91,2 в/д в/д 81,28 в/д 59,1 в/д в/д 15,5 в/д 

2013 84,4 85,6 86,8 71,45 40,9 56,0 100,0 47,7 1,8 в/д 

2014 86,4 0,0 0,0 80,65 53,9 50,6 в/д в/д 2,4 в/д 

2015 75,9 70,7 82,7 68,36 55,6 67,2 91,1 57,9 39,7 в/д 

2016 61,3 59,9 72,9 38,78 59,0 25,2 34,8 27,3 9,3 в/д 

2017 59,3 35,1 72,9 65,03 47,9 33,0 35,5 35,9 19,8 в/д 

2018 77,8 54,9 94,9 78,31 49,2 32,8 47,7 30,7 14,6 в/д 

2019 в/д в/д в/д 100,00 62,0 41,0 в/д в/д 21,5 в/д 
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Продовження табл. В.11 

Роки 

Фінансова готовність, балів Управлінська готовність, балів 

Окупність загальних витрат Ефективність витрат на персонал 

Усього 

Великі 

підпри-

ємства 

Середні 

підпри-

ємства 

Малі 

підпри-

ємства 

з них 

мікро-

підпри-

ємства 

Усього 

Великі 

підпри-

ємства 

Середні 

підпри-

ємства 

Малі 

підпри-

ємства 

з них 

мікро-

підпри-

ємства 

Сільське господарство, мисливство та надання пов’язаних із ними послуг 

2010 в/д в/д в/д в/д в/д 29,9 52,7 24,7 47,3 89,5 

2011 в/д в/д в/д в/д в/д в/д в/д в/д в/д в/д 

2012 94,0 2,3 32,1 69,3 10,7 в/д в/д в/д в/д в/д 

2013 82,6 2,7 18,6 37,9 9,1 30,2 56,3 24,0 38,2 34,6 

2014 68,6 3,1 21,2 45,8 7,3 39,5 55,5 31,9 53,3 52,8 

2015 77,3 4,4 21,0 49,8 8,6 55,6 81,5 41,5 83,7 95,5 

2016 89,5 3,2 18,8 44,2 12,1 53,4 73,4 38,8 90,2 98,9 

2017 100,0 1,9 17,9 63,9 14,4 45,2 55,2 33,9 73,7 100,0 

2018 75,9 2,3 16,3 45,2 10,5 41,5 51,7 31,6 64,0 66,7 

2019 76,5 2,9 16,1 44,4 11,5 47,0 41,5 32,4 62,2 84,3 

Рослинництво 

2010 в/д в/д в/д в/д в/д 29,1 в/д в/д 46,2 100,0 

2011 в/д в/д в/д в/д в/д 28,8 32,0 26,5 32,9 33,0 

2012 89,9 1,6 20,3 54,9 12,4 29,6 31,5 25,4 38,1 34,1 

2013 100,0 1,2 11,8 29,2 14,3 26,7 32,2 23,2 31,8 29,1 

2014 64,8 1,9 14,0 35,5 8,3 36,7 38,3 32,1 45,2 44,7 

2015 82,5 3,0 14,7 38,6 10,6 54,9 61,1 45,2 72,3 82,6 

2016 98,0 2,0 13,2 34,4 15,1 53,3 54,0 42,1 77,9 85,1 

2017 82,4 1,4 12,3 49,5 12,8 44,0 40,3 34,9 63,8 88,1 

2018 63,0 1,5 11,3 35,0 9,5 40,3 37,4 33,3 54,2 56,6 

2019 в/д 2,2 в/д в/д 9,0 0,0 34,0 0,0 0,0 64,8 

Тваринництво 

2010 в/д в/д в/д в/д в/д 39,1 74,1 32,8 31,9 31,5 

2011 в/д в/д в/д в/д в/д 38,8 62,2 35,1 40,9 39,9 

2012 в/д в/д в/д 72,1 в/д 39,3 0,0 0,0 43,1 34,7 

2013 40,6 3,5 48,8 49,5 0,9 38,9 70,2 31,9 45,7 36,3 

2014 в/д в/д 0,0 64,7 в/д 48,7 в/д в/д 65,9 47,4 

2015 25,9 6,9 43,9 63,4 0,5 64,8 100,0 49,2 83,3 63,4 

2016 27,7 5,6 39,7 56,5 0,8 65,0 93,2 51,6 91,3 69,4 

2017 49,3 2,9 38,1 100,0 1,9 54,0 77,8 46,2 73,2 76,6 

2018 37,9 3,8 37,7 59,9 1,3 49,9 71,7 41,4 67,8 55,0 

2019 в/д в/д в/д 72,9 в/д в/д в/д в/д 63,2 72,1 

Джерело: авторські розрахунки на основі офіційних даних Державної служби 

статистики України. 
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Продовження дод. В 

Таблиця В.11 

Стандартизовані показники оцінки фінансової готовності досліджуваних аграрних 

підприємств Харківської області до впровадження інноваційних проєктів, коеф. 

№ під-

приємства 
Поточна 

ліквідність  

Фінансова 

автономія 

(незалежність) 

Ділова 

активність 

Норма 

прибутку на 

авансовий 

капітал 

Окупність 

загальних 

витрат 

Інтегральний 

показник 

фінансової 

готовності 

1 0,955 0,054 0,966 0,540 0,868 0,677 

2 0,988 0,753 0,928 0,838 0,776 0,856 

3 0,993 1,000 0,831 1,000 0,971 0,959 

4 0,990 0,861 0,639 0,727 0,875 0,818 

5 0,964 0,107 0,712 0,669 0,924 0,675 

8 0,978 0,112 0,796 0,459 0,706 0,610 

7 0,739 0,003 0,945 0,572 0,914 0,635 

8 0,965 0,114 0,829 0,590 0,937 0,687 

9 0,964 0,075 0,739 0,510 0,768 0,611 

10 0,970 0,205 0,899 0,623 0,987 0,737 

11 0,987 0,187 0,731 0,693 0,934 0,706 

12 0,682 0,001 0,846 0,437 0,545 0,502 

13 0,962 0,208 0,625 0,676 0,860 0,666 

14 0,996 0,356 0,867 0,915 0,967 0,820 

15 0,973 0,127 0,887 0,480 1,000 0,693 

16 0,983 0,105 0,556 0,670 0,786 0,620 

17 0,973 0,073 0,331 0,666 0,974 0,603 

18 0,848 0,009 0,520 0,613 0,931 0,584 

19 0,978 0,100 0,549 0,658 0,880 0,633 

20 0,999 0,529 0,938 0,656 0,847 0,794 

21 0,960 0,069 0,644 0,504 0,919 0,619 

22 0,980 0,214 0,632 0,181 0,364 0,474 

23 0,989 0,124 0,634 0,586 0,884 0,643 

24 0,989 0,178 0,812 0,748 0,932 0,732 

25 0,970 0,319 0,771 0,677 0,981 0,743 

26 0,948 0,045 0,699 0,604 0,814 0,622 

27 0,999 0,349 0,937 0,796 0,980 0,812 

28 0,445 0,014 0,887 0,379 0,000 0,345 

29 0,951 0,050 0,974 0,552 0,812 0,668 

30 1,000 0,336 0,952 0,836 0,972 0,819 

31 0,978 0,049 0,745 0,605 0,727 0,621 

32 0,914 0,053 0,679 0,464 0,770 0,576 

33 0,000 0,000 1,000 0,531 0,773 0,461 

34 0,967 0,050 0,581 0,649 0,833 0,616 

35 0,784 0,004 0,693 0,301 0,611 0,478 

36 0,992 0,186 0,603 0,509 0,881 0,634 

37 0,946 0,036 0,696 0,619 0,981 0,655 

38 0,864 0,018 0,910 0,473 0,709 0,595 

39 0,989 0,199 0,677 0,668 0,808 0,668 

40 0,990 0,178 0,363 0,000 0,017 0,310 

41 0,749 0,011 0,544 0,577 0,785 0,533 

42 0,936 0,223 0,683 0,665 0,806 0,662 

43 0,928 0,029 0,000 0,669 0,946 0,514 

44 0,969 0,070 0,917 0,640 0,467 0,612 

45 0,993 0,245 0,653 0,460 0,891 0,648 

46 0,972 0,084 0,732 0,615 0,818 0,644 

Джерело: авторські розрахунки. 
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Додаток Д 

Рис. Д.1. Розподіл за галузями знань проіндексованих у Scopus публікацій, 

які містять у назві термін «business-plan», 1973–2020 рр. 

Джерело: побудувала авторка на основі даних бази Scopus. 
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Продовження дод. Д 

Таблиця Д.1 

Компаративний аналіз структури бізнес-плану за стандартами 

міжнародних організацій  
Міжнародні організації 

ЮНІДО КПМГ ТАСІС ЄБРР 

1 2 3 4 

1. Резюме  

2. Опис 

підприємства й 

галузі 

2.1. Загальні 

відомості про 

підприємство 

2.2. Фінансово-

економічні показники 

діяльності 

підприємства 

2.3. Структура 

управління й 

кадровий склад 

2.4. Напрям 

діяльності, 

продукція, 

досягнення й 

перспективи 

2.5. Галузь економіки 

та її перспективи 

2.6. Партнерські 

зв’язки й соціальна 

активність 

3. Опис продукції 

(послуг) 

4. Маркетинг і збут 

продукції (послуг) 

5. Виробничий план 

5.1. Загальні 

відомості про 

підприємство 

5.2. Обсяг 

виробництва 

5.3. Витрати на 

персонал 

5.4. Витрати на 

сировину, матеріали 

й комплектувальні 

засоби 

5.5. Кошторис 

поточних витрат 

5.6. Розрахунок 

змінних витрат 

1. Титульний аркуш 

2. Меморандум 

конфіденційності 

3. Резюме 

3.1. Короткий огляд 

3.2. Пропонована 

продукція та послуги 

3.3. Місія, цілі та 

завдання 

4. Продукція та 

послуги 

4.1. Вступ 

4.2. Продукція та 

послуги 

4.3. Супутні товари та 

послуги 

5. Аналіз ринку та 

галузі 

5.1. Використання 

продуктів і послуг 

5.2. Демографічний 

аналіз 

5.3. Конкуренція 

5.4. SWOT-аналіз 

6. Цільові ринки 

6.1. Цільові 

споживачі 

6.2. Географічний 

цільовий ринок 

6.3. Ціноутворення 

7. Стратегії реклами 

й просування 

7.1. Стратегія 

просування 

7.2. Засоби 

розповсюдження 

реклами 

7.3. Прогноз продажу 

8. Управління 

8.1. Організація та 

ключовий персонал 

8.2. Постійне 

споживання активів 

8.3. Витрати на  

1. Вступ  

2. Короткий опис 

3. Бізнес і його 

загальна стратегія 

4. Маркетинговий 

аналіз і 

маркетингова 

стратегія 

4.1. Маркетинговий 

аналіз 

4.2. Маркетингова 

стратегія 

5. Виробництво й 

експлуатація 

5.1. План розвитку 

5.2. Купівля 

виробничого 

устаткування 

5.3. План 

виробництва й 

розрахунок випуску 

продукції 

5.4. Виробничі 

фактори 

6. План 

виробництва та 

експлуатації 

6.1. Виробничі 

фактори 

6.2. Система 

контролю якості 

7. Управління й 

процес прийняття 

рішень 

8. Фінанси 

8.1. Вступні питання 

8.2. Тривалість плану 

8.3. Частота 

планованого періоду 

8.4. Один з напрямів 

бізнесу 

8.5. Припущення, які 

слід мати до складан-

ня фінансових звітів 

1. Титульний аркуш 

2. Меморандум 

конфіденційності 

3. Резюме 

4. Підприємство 

4.1. Історія розвитку 

підприємства і його стан 

на момент створення 

бізнес-плану, опис 

поточної діяльності 

4.2. Власники, керівний 

апарат, працівники 

підприємства 

4.3. Поточна діяльність 

4.4. Фінансовий стан 

4.5. Кредити 

5. Проєкт 

5.1. Загальна інформація 

про проєкт 

5.2. Інвестиційний план 

проєкту 

5.3. Аналіз ринку, 

конкурентоспроможність 

5.4. Опис виробничого 

процесу 

5.5. Фінансовий план 

5.6. Екологічна оцінка 

6. Фінансування 

6.1. Графік отримання й 

погашення кредитних 

засобів 

6.2. Застава та порука 

6.3. Устаткування й 

роботи, які будуть 

фінансуватися за 

рахунок кредитних 

засобів 

6.4. SWOT-аналіз 

6.5. Ризики та заходи 

щодо їх зниження 

7. Додатки 
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Продовження табл. Д.1 
Міжнародні організації 

ЮНІДО КПМГ ТАСІС ЄБРР 

1 2 3 4 

6. Організаційний 

план 

7. Фінансовий план 

8. Спрямованість і 

ефективність 

проєкту 

9. Ризики та гарантії 

10. Додатки 

підготовку до 

виробництва 

9. Фінансовий аналіз 

9.1. Собівартість 

реалізованої 

продукції 

9.2. Аналіз 

беззбитковості 

9.3. Кількісний аналіз 

9.4. Доходи й збитки 

9.5. Рух грошових 

засобів 

9.6. Баланси 

підприємства 

9.7. Ризики 

10. Додатки 

8.6. Розрахунок 

собівартості одиниці 

продукції або послуг 

8.7. Фінансова 

звітність 

8.8. Розрахунок 

прибутків і збитків 

8.9. Балансовий звіт 

8.10. Прогноз потоку 

готівки 

8.11. Можливість 

виконання проєкту 

8.12. Особливі 

коментарі 

8.13. Загальна 

прибутковість 

9. Фактори ризику 

9.1. Ризики 

9.2.Фінансові ризики: 

аналіз чутливості й 

беззбитковості 

10. Додатки 

 

Джерело: сформовано на підставі джерела [924].  

Таблиця Д.2 

Компаративний аналіз структури бізнес-плану в окремих країнах світу 
Німецький Американський Російський Український 

1. Резюме 

2. Опис підприємства в 

загальних рисах 

3. Ключові позиції та 

організація 

підприємства 

4. Продукція та 

послуги 

5. Аналіз ринку й 

прогноз збуту 

6. Збут 

7. Виробництво 

8. Планування 

фінансування 

9. Фінансування 

10. Додатки 

1. Титульний аркуш 

2. Вступна частина: 

основні положення 

запропонованого проєкту 

3. Аналіз стану справ у 

галузі 

4. Сутність 

пропонованого проєкту 

5. Виробничий план 

6. Організаційний план 

7. Оцінка ризику 

8. Фінансовий план 

9. Додатки 

1. Титульний аркуш 

2. Вступна частина або 

резюме проєкту  

3. Аналіз стану справ у 

галузі 

4. Виробничий план 

5. План маркетингу 

6. Організаційний 

план 

7. Фінансовий план 

1. Титульний аркуш 

2. Меморандум про 

конфіденційність 

3. Резюме 

4. Опис підприємства та 

сфера його діяльності 

5. Загальна інформація 

про проєкт 

6. Опис продукції 

(послуг) 

7. Маркетинг і збут 

продукції (послуг) 

8. Виробничий план  

9. Організаційний план 

10. Фінансовий план 

11. Оцінка 

ефективності проєкту 

12. Ризики  

13. Додатки  

Примітка. Структуру вітчизняного бізнес-плану наведено відповідно до методичних 

рекомендацій з розробки бізнес-планів інвестиційних проєктів. 

Джерело: сформовано на підставі джерела [925].  
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Таблиця Д.3 

Типова структура й зміст інвестиційного бізнес-плану за стандартами BFM 

Group Ukraine 

№ 

п/п 
Складники Стислий зміст 

1 2 3 

1 Титульний аркуш бізнес-плану (інвестиційного проєкту) 

2 Меморандум про конфіденційність 

3 Коротка анотація (резюме) бізнес-плану 

4 
Загальні 

положення  

Відомості про підприємство: загальна інформація (дата створення, 

організаційно-правова форма, місцезнаходження, контактні дані); 

інформація про власників та перших осіб підприємства; основні 

види діяльності; характеристика продуктів і послуг; основні поточні 

фінансові показники; SNW-аналіз підприємства. Інформація про 

проєкт: сутність проєкту; місце розташування проєкту; соціальне, 

економічне, демографічне оточення; перелік та опис продуктів / 

послуг; основні маркетингові переваги; загальна вартість проєкту 

(розмір капітальних витрат і необхідні обігові кошти); загальна 

потреба в залученні позикового фінансування; основні показники 

ефективності проєкту; основні ризики проєкту; соціальний, 

екологічний та економічний ефект проєкту; пропозиція інвесторові / 

кредитору (прийнятна вартість кредиту, розподіл прибутку) 

5 
Маркетинговий 

план 

Галузеве оточення бізнесу: PEST-аналіз галузі; SWOT-аналіз 

галузі. Характеристика продуктів / послуг: аналіз ланцюжка 

створення вартості (Value Chain); матриця Boston Consulting Group 

(життєвий цикл продуктів і ціновий масштаб виробництва). Аналіз 

ринків збуту: оцінка розміру ринку та можливих тенденцій його 

розвитку; оцінка частки ринку та обсягу продажу; сегментація ринку 

та визначення ніші продукту бізнесу. Конкуренція та конкурентні 

переваги: порівняльні характеристики конкурентних продуктів / 

послуг; порівняльні характеристики фірм-конкурентів; аналіз 

конкурентної ситуації на ринку; обґрунтування основних складників 

маркетингової стратегії (маркетинг-мікс); SWOT-аналіз продуктів / 

послуг. Організація зовнішньоекономічної діяльності компанії: 

організаційне забезпечення зовнішньоекономічних зв'язків; 

економічне забезпечення зовнішньоекономічних зв'язків; непрямі 

форми виходу на зовнішні ринки. Стратегія плану маркетингу. 

Загальна стратегія маркетингу: ціноутворення; тактика реалізації 

продуктів / послуг; політика післяпродажного обслуговування й 

надання гарантій; реклама та просування товару на ринок. План 

продажу: факторний аналіз продажу; тенденції сезонних змін цін; 

тенденції сезонних змін обсягів продажів; акційні зміни цін. 

Витрати на маркетинг (обґрунтування): умовно постійні 

маркетингові витрати; умовно змінні маркетингові витрати 
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1 2 3 

6 

Організаційний 

план і 

менеджмент  

Організаційно-правова форма підприємства; штатний розклад; 

організаційна структура; біографії управлінського персоналу; 

основні наявні партнери; інформація про радників, консультантів, 

менторів, проєктних і підрядних організацій, що беруть участь в 

організації проєкту; правові аспекти організації проєкту; основні 

вимоги до персоналу; забезпечення найму, навчання адаптації 

персоналу; обґрунтування фонду оплати праці; виплати оплати праці 

(помісячно до кінця розрахунків проєкту); надходження від продажу 

продуктів / послуг (помісячно до кінця розрахунків проєкту); умови 

реалізації продуктів / послуг (оплата за фактом, передоплата, 

відстрочення платежів); перелік сировини й комплектувальних 

матеріалів, що відносяться на кінцеву продукцію; умови оплати за 

сировину й комплектувальні матеріали (оплата за фактом, 

передоплата, відстрочення платежу); формування транспортної та 

складської логістики; логістичні й тимчасові витрати, що 

відносяться на сировину; логістичні й тимчасові витрати, що 

відносять на кінцеву продукцію; запаси сировини й періодичність 

закупівель; запаси готової продукції; система оподаткування 

проєкту; податкові виплати (помісячно до кінця проєкту); постійні / 

адміністративні витрати (помісячно до кінця розрахунків проєкту) 

7 
Інвестиційний 

план  

Календарний план освоєння всіх етапів проєкту до введення в 

експлуатацію; календарний графік виплат за етапами проєкту 

(платежі за обладнання, будівництво, ін.); діаграма Ганта; способи й 

терміни амортизації всіх створюваних капітальних активів проєкту; 

відображення амортизаційних відрахувань в оподаткуванні проєкту  

8 
Виробничий 

план 

Короткий опис виробництва; опис виробничих циклів; стратегія в 

забезпеченні сировиною й комплектувальними матеріалами; 

виробнича програма; державне та правове регулювання; можливості 

поліпшення й доробки продукту; розрахунок прямої собівартості 

окремо по кожному з продуктів 

9 
Фінансовий 

план  

Потреба у фінансуванні (підбір суми кредиту (інвестиції) і графіка 

фінансування); виплати на погашення позик (виплати кредитного 

тіла); виплати на обслуговування позик (відсотки за кредитами); 

інші надходження коштів, що беруть участь в проєкті; інші виплати 

з проєктного бюджету; звіт про прибутки й збитки (помісячно до 

кінця розрахунків проєкту); звіт про рух грошових коштів 

(помісячно до кінця розрахунків проєкту); звіт про баланс проєкту 

(помісячно до кінця розрахунків проєкту); точка беззбитковості 

проєкту; розрахунок потреби в первинних оборотних коштах; 

операційний і фінансовий важіль; фінансові показники (помісячно 

до кінця розрахунків проєкту); оцінка ефективності проєкту 

10 
Оцінка ризиків 

проєкту  

Аналіз чутливості; аналіз беззбитковості проєкту; статистичний 

аналіз проєкту (метод Монте-Карло) 

11 
Додатки до 

бізнес-плану  

Фінансові звіти; аудиторські висновки; висновки фахівців з оцінки 

майна; рекламні брошури; технічні описи продукту бізнесу; резюме 

ключових керівників; найважливіші угоди й контракти; інформація 

про виробничий процес; фотографії й малюнки товару; звіти про 

дослідження ринку; витяги з найважливіших законодавчих актів  

12 Інформація про забезпечення проєкту 

Джерело: сформовано на підставі офіційного веб-сайту компанії [926]. 
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Таблиця Д.4 

Визначення рівня готовності інноваційної розробки за класифікатором 

IRL (Innovation Readiness Level) 

IRL Рівень готовності розробки Визначення та опис 

IRL1 Винахідник або команда з мрією Найнижчий рівень готовності, коли намір 

переходить в ідею з використання систем або 

технології перетворюють у комерційну 

ініціативу 

IRL2 Виконання дослідження на папері Як тільки основні ідеї будуть сформульовані, 

їх викладають на папері для вивчення й 

аналізування комерційних перспектив 

IRL3 Експериментальне підтвердження 

комерційних перспектив 

Починається активне дослідження та 

розробка, включаючи теоретичні / 

лабораторні дослідження для підтвердження 

проєктних властивостей на ринку, рівня 

конкурентоспроможності й технологічних 

рішень 

IRL4 Можливість для роботи 

спеціалізованої програми з 

командою розробників 

Розробляють основні технології та бізнес-

компоненту й перевіряють на предмет їхньої 

сумісності. Готовий початковий бізнес-план 

IRL5 Можливість проєктної підтримки 

конструювання, розробки та 

проєктування (нема продукту, нема 

прибутку) 

Основні технології та бізнес-компонента 

об’єднуються з реальними схемами 

підтримки. Бізнес-план уже реалістичний, але 

потребує підтвердження з урахуванням 

характеристик кінцевого продукту 

IRL6 Можливість підтримки розробки та 

проєктування з використанням 

ринкових механізмів (є продукт, 

нема прибутку) 

Відбувається тестування прототипу системи у 

відповідному середовищі. Бізнес-команда усе 

ще не укомплектована, ідея не готова до 

комерціалізації. Готовий повноцінний бізнес-

план, який включає в себе маркетингові, 

управлінські, технологічні й фінансові 

аспекти 

IRL7 Можливість підтримки 

обмеженого виробництва; бізнес-

команда повністю укомплектована 

(є продукт і обмежений прибуток) 

Бізнес може бути запущений в обмеженому 

форматі. Команда повністю укомплектована 

IRL8 Можливість переходу до 

повномасштабного виробництва та 

розповсюдження (є продукт і 

прибуток) 

Підтверджено працездатність технології, а 

нове виробництво спроможне забезпечити 

розширення ринків 

IRL9 Повністю вибудуваний бізнес із 

відповідною інфраструктурою та 

персоналом (ринок зростає) 

У виробничому процесі використовують 

пропозиції, що включають нові технології, а 

бізнес розширює ринки збуту 

Джерело: [927; 928]. 
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Таблиця Д.5 

Визначення рівня готовності інноваційної розробки за класифікатором 

TRL (Technology Readiness Level) 

Стадія 

розробки 
TRL Трактування Визначення та опис 

1 2 3 4 

Розробка 

TRL1 Отримання 

базових 

принципів 

Фундаментальні наукові дослідження 

трансформуються в потенційні нові базові 

принципи, які можуть бути використані в 

нових технологіях 

TRL2 Формулювання 

технологічних 

рішень 

Визначення потенційного застосування 

основних (технологічних) принципів, у тому 

числі технологічних рішень. Також 

досліджуються базові принципи виробництва 

та визначаються можливі ринки збуту. 

Невелика дослідницька група створена з 

метою оцінки технічної здійсненності проєкту 

Підтвер-

дження 

концепції 

TRL3 Перша оцінка 

ефективності 

застосування ідеї і 

технології 

Зважаючи на попереднє вивчення питання, 

проводять фактичні дослідження для оцінки 

технічної та ринкової доцільності концепції. 

Сюди входить активна науково-дослідницька 

діяльність на рівні лабораторій і перші 

переговори з потенційними клієнтами. 

Дослідницька група продовжує 

розширюватися й виконується попередня 

оцінка ринкової ефективності 

TRL4 Підтвердження 

працездатності 

готового 

прототипу в 

лабораторії 

Об’єднання основних технологічних 

компонент для попередньої оцінки 

ефективності шляхом тестування в 

лабораторних умовах. Виконується активне 

дослідження можливостей виробництва з 

паралельним визначенням основних 

принципів виробництва. Перевірка провідних 

ринків для визначення попиту. Організація 

готова вступити на етап розширення, 

проводиться аналіз можливих послуг і 

повноцінний аналіз ринку 

Створення 

прототипу та 

підтвердження 

працездатності 

TRL5 Перевірка 

прототипу в 

робочому 

середовищі 

користувача 

Система проходить перевірку в робочому 

середовищі користувача з використанням 

ширшої технологічної інфраструктури. 

Тестується та підтверджується фактичне 

використання. У лабораторних умовах 

виконують підготовчі процедури та 

випробування для запуску виробництва, на 

основні ринки можуть виноситися пробні 

дослідні продукти. У рамках організації 

виконуються перші кроки для дальшого 

розповсюдження пілотної продукції та виходу 

на ринки збуту 
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1 2 3 4 

Пілотне 

виробництво й 

демонстрація 

TRL6 Випуск 

дослідного зразка 

продукту, 

включаючи 

тестування в 

робочому 

середовищі 

користувача 

На теперішньому етапі продукт і технологія 

виробництва повністю готові для запуску на 

пілотній лінії або дослідному промисловому 

підприємстві (виробництво на низькому 

рівні). Проводиться оцінка та доопрацювання 

продукту й технології виробництва, у тому 

числі додаткова науково-дослідницька 

діяльність. Перевірка продукту й технології 

виробництва на провідних ринках з 

паралельною оперативною організацією 

виробництва (у тому числі маркетинг, 

логістика, виробництво) 

TRL7 Демонстрація 

пілотного 

виробництва на 

низькому рівні 

Повністю функціональне виробництво 

продукту на низькому рівні, фактичне 

виробництво комерційного продукту. 

Перевірка кінцевого продукту на провідних 

ринках і фактично завершений організаційний 

складник (повністю готові схеми просування 

на ринок, а також повністю організована 

решта виробничої діяльності). Продукт 

офіційно запущений на перші пробні ринки 

Перше 

представлення 

на ринку 

TRL8 Виробництво 

повністю 

перевірено, 

затверджено й 

готове до запуску 

На теперішньому етапі повністю визначені 

схеми виробництва продукту та його 

остаточна версія, а також повністю запущені 

процедури організації виробництва й 

просування продукту. Повністю запущене 

виробництво або продукт на цьому етапі 

представлений на більшості національних і 

загальних ринків 

Розширення 

ринків збуту 

TRL9 Виробництво 

повністю 

запущене, а 

продукт 

конкурентний 

Запущений повний цикл виробництва, 

продукт розповсюджується на нові ринки, 

незначні доопрацювання продукту створюють 

нові його версії. Технологія та загальний 

обсяг виробництва оптимізуються шляхом 

постійної реалізації інноваційних ідей щодо 

процесу. Продукція повністю підлаштована 

під основні ринки 

Джерело: [927; 929]. 
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Таблиця Д.6 

Визначення рівня охорони результатів розробки правом інтелектуальної 

власності за класифікатором IPR (Intellectual Property Rights) 

IPR Рівень охорони 

IPR1 Технічні рішення складають ноу-хау 

IPR2 Передбачається подання або подані заявки на отримання охоронних документів на 

об’єкти промислової власності в Україні 

IPR3 Отримані та підтримуються в силі охоронні документи України на об’єкти 

промислової власності 

IPR4 Подано міжнародну(і) заявку(и) на отримання патента на винахід (за системою 

PCT тощо); подано заявку(и) на отримання охоронного документа в іншій(их) 

країні(ах) за національною процедурою 

IPR5 Отримано та підтримується в силі патент(и) на винахід в іншій(их) країні(ах) 

Джерело: [927; 930]. 

 

 

 

Таблиця Д.7 

Прогнозний економічний ефект й ефективність упровадження системи 

контролінгу в діяльність аграрного підприємства 

Показники Значення 

Витратний складник 

1. Річний фонд оплати праці працівників служби контролінгу, тис. грн 159,0 

2. Відрахування на соціальні заходи, тис. грн 35,0 

3. Витрати на програмне забезпечення, тис. грн 65,0 

Усього витрат 259,0 

Результатний складник 

1. Економічний ефект (економія витрат) від впровадження системи 

контролінгу за сценаріями, тис. грн: 

     а) песимістичний – 1 % від витрат; 70,67 

б) реалістичний – 2 %; 141,34 

в) оптимістичний – 3 % 212,01 

Показники окупності 

1. Строк окупності витрат на впровадження системи контролінгу за 

сценаріями, років 

а) песимістичний 3,7 

б) реалістичний 1,8 

в) оптимістичний 1,2 

Джерело: авторські розрахунки.  
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АНКЕТА 

для проведення маркетингового дослідження з проблеми 

«Готовність споживачів сплачувати цінову надбавку за екологічні 

(органічні) продукти харчування» 

 

Просимо Вас взяти участь у маркетинговому дослідженні, що проводимо 

для з’ясування готовності споживачів сплачувати цінову надбавку за 

екологічні продукти харчування. Будь ласка, виберіть варіант відповіді, що 

відповідає Вашій позиції. Анкета анонімна, одержані дані в узагальненому 

вигляді будуть використані для наукових і практичних цілей. 

1. Ваша стать: 

o чоловік; 

o жінка. 

2. Ваш вік: 

o до 25 років; 

o 26–35 років;  

o 36–45 років;  

o 46–55 років;  

o 56–65 років;  

o понад 65 років. 

3. Ваш сімейний стан: 

o одружений(а); 

o неодружений(а) 

4. Наявність дітей: 

o так; 

o ні. 

5. Ваша освіта: 

o загальна середня; 

o середня спеціальна; 

o незакінчена вища; 

o повна вища освіта; 

o доктор філософії/доктор наук. 

6. Наявність екологічної освіти: 

o так; 

o ні. 

7. Ваш соціальний статус: 

o безробітний;  

o студент; 

o пенсіонер; 

o найманий працівник; 

o державний службовець;  

o підприємець. 

8. Місце проживання: 

o місто; 
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o село, селище міського типу. 

9. Ваш середньомісячний рівень доходу: 

o до 3000 грн; 

o 3000–5000 грн;  

o 5000–7000 грн; 

o 7000–10000 грн;  

o 10000–15000 грн; 

o понад 15000 грн. 

10. Надайте, будь ласка, відповіді на запитання, що в таблиці:  

Запитання 

Групи продуктів харчування 
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Як часто Ви купуєте…           

Чи помічали Ви серед 

визначених категорій 

товари з екологічним 

маркуванням?* 

так так так так так так так так так так 

ні ні ні ні ні ні ні ні ні ні 

Чи купували Ви екологічні 

товари?* 

так так так так так так так так так так 

ні ні ні ні ні ні ні ні ні ні 

Чи віддаєте Ви перевагу 

екологічним товарам 

замість звичайних?* 

так так так так так так так так так так 

ні ні ні ні ні ні ні ні ні ні 

*Не потрібний варіант відповіді слід викреслити. 

11. Укажіть причини, через які Ви віддасте перевагу екологічним 

продуктам харчування? 

o висока якість товару; 

o корисно для здоров’я; 

o безпечно для довкілля; 

o це модно. 

12. На що Ви звертаєте увагу під час вибору екологічних продуктів 

харчування ?  

o виробник; 

o ціна; 

o наявність сертифікаційних знаків; 

o зовнішній вигляд упаковки; 

o смак; 

o склад. 

13. За екологічні продукти харчування якого типу Ви готові сплачувати 

цінову надбавку? 

o товари, виробництво яких не завдає шкоди довкіллю; 

o товари, використання яких не завдає шкоди здоров’ю людини; 
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o товари, використання яких не завдає шкоди довкіллю; 

o товари, утилізація яких не завдає шкоди довкіллю. 

14. Скільки відсотків Ви готові переплачувати за екологічні продукти 

харчування в порівнянні зі звичайними? 

o не готовий(а); 

o до 10%; 

o 10–25%; 

o 26–50%; 

o 51–75%; 

o 75–100%; 

o 101–200%; 

o понад 200%. 

15. Скільки коштів Ви готові витрачати на екологічні продукти 

харчування в середньому за місяць? 

o не готовий(а) витрачати додаткові гроші на екологічні продукти 

харчування; 

o до 250 грн; 

o 250–500 грн; 

o 500–1000 грн; 

o 1000–2000 грн; 

o понад 2000 грн; 

o стільки, скільки буде потрібно для придбання екологічних 

продуктів харчування. 

16. Надайте, будь ласка, відповіді на запитання, що в таблиці:  

Запитання 

Групи продуктів харчування 
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Скільки відсотків Ви готові 

переплачувати за екологічні 

товари в порівнянні зі 

звичайними продуктами 

харчування? 

          

Скільки коштів Ви готові 

додатково витрачати на 

екологічні товари в 

порівнянні зі звичайними 

продуктами харчування? 

          

 

17. Якщо Ви не готові платити цінову надбавку за екологічні продукти 

харчування, будь-ласка, поясніть чому? 

__________________________________________________________________ 
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18. Чи готові Ви замовляти екологічні продукти харчування через 

інтернет-магазини? 

o так; 

o можливо; 

o ні, не купую продукти харчування через інтернет. 

19. Яким чином, на Вашу думку, необхідно стимулювати попит на 

екологічні продукти харчування в Україні? 

o доступними цінами; 

o рекламою; 

o доступністю в торговельній мережі; 

o наданням державою адресної фінансової підтримки споживачів. 
 

Дякуємо за участь у дослідженні! 

 

 

 

Продовження дод. Д 

 

 

 
Рис. Д.2. Розподіл респондентів за готовністю платити цінову надбавку за 

органічні товари, % 

Джерело: побудувала авторка на основі результатів опитування. 
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Рис. Д.3. Розподіл респондентів за готовністю витрачати додаткові кошти 

на органічні товари, % 

Джерело: побудувала авторка на основі результатів опитування. 

 

 

Таблиця Д.8 

Результати множинного регресійного лінійного моделювання впливу 

соціально-демографічних факторів на готовність платити цінову надбавку 

за органічні товари  

Змінні 
Регресори, 

коеф. 

Стандартна 

помилка 

t-

статистика 

P-

значення 

у (готовність платити цінову надбавку, %) 2,356 0,501 4,699 0,000 

х1 (стать респондентів; жін.=1; чол.=2) -0,203 0,178 -1,136 0,264 

х2 (вік респондентів; до 30 років = 1, від 31 

до 40 = 2, від 41 до 50 = 3, більше 50 = 4) 
-0,156 0,109 -1,432 0,161 

х3 (освіта респондентів; загальна середня 

освіта = 1, середня спеціальна освіта = 2, 

незакінчена вища освіта = 3, вища освіта = 

4, кандидат наук = 5) 

-0,110 0,150 -0,734 0,468 

х4 (соціальний статус респондентів; 

безробітний = 0, студент = 1, пенсіонер = 2, 

найманий працівник = 3, державний 

службовець = 4, підприємець = 5) 

0,181 0,083 2,175 0,036 

Джерело: авторські розрахунки. 
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Таблиця Д.9 

Методика розрахунку основних динамічних показників економічної 

ефективності інвестиційних проєктів 
Показник Формула розрахунку 

Чиста 

приведена 

вартість 

(NPV) 

( ) ( ) j
j

j
m

j
k

k

k
n

k i

I

r

СF
NPV

+
−

+
= 

== 11 11
, 

де  ∑ – знак суми; 

N – період прогнозування; 

CFk – чистий вхідний потік коштів (доходи) у рік, k; 
rk – річна ставка дисконту в рік, k; 
m – кількість років, протягом яких планують інвестувати в проєкт; 

Ij – інвестиції (витрати) у рік, j; 

ij – прогнозований рівень інфляції у рік, j 

Внутрішня 

норма 

дохідності 

(IRR) 

( )
0

1 1
I

IRR

CF

k

k
n

k

=
+


=

, 

де IRR – таке значення ставки дисконтування, за якого поточне 

значення інвестицій (витрат) дорівнює поточному значенню потоків 

грошових коштів (доходів) за рахунок інвестицій, або значення 

показника дисконту, яке забезпечує нульове значення чистого 

поточного значення інвестиційних вкладень; 

I0 – поточне значення інвестицій 

Індекс 

прибутковості 

(PI) 

I

NPV
PI = , 

де NPV – чистий приведений прибуток; 

I – вкладення 

Дисконтований 

період 

окупності 

інвестиційного 

проєкту (DPP) 

( )t
t

DPP

t r

CF
DPP

+
=

= 11
, 

де CFt – грошовий потік у рік, t; 

t – порядковий номер року від початку реалізації проєкту; 

r – відсоткова ставка дохідності 

Модифікована 

внутрішня 

норма 

прибутку 

(MIRR) 

( )

( )

( )n

n
n

t

tn

t
t

t

MIRR

dCF

r

I

+

+

=
+

−

=

=




1

1

1

1

1

0
, 

де CF1 – грошовий потік за період t = 1, 2, ... n (за абсолютною 

величиною); 

It – відплив грошових коштів у періоді t = 0, 1, 2, ... n (за абсолютною 

величиною); 

r – бар’єрна ставка (ставка дисконтування), частка одиниці; 

d – рівень реінвестицій, частка одиниці (відсоткова ставка, що 

базується на можливих доходах від реінвестицій отриманих 

позитивних грошових потоків або норма рентабельності реінвестицій); 

n – кількість періодів 

Джерело: [561]. 
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Таблиця Д.10 

Критерії прийняття інвестиційних рішень за динамічними 

(дисконтованими) показниками ефективності 

Найменування 

показника 

Значення 

показника 
Висновки 

NPV (чистий 

дисконтований 

дохід) 

NPV > 0 

проєкт ефективний, якщо порівнювати альтернативні 

проєкти; перевагу надають проєкту з більшим значенням 

NPV. Кращим вважають варіант, коли NPV має 

максимальне додатне значення (запас міцності) 

NPV = 0 

проєкт ефективний у разі значного соціального або 

іншого ефекту й у разі необхідності вирішення 

проблемних питань 

NPV < 0 проєкт неефективний 

IRR (внутрішня 

норма 

дохідності) 

IRR > 0 

NPV = 0, єдине число, коли чистий дисконтований дохід 

дорівнює нулю, при всіх більших значеннях NPV – 

норма дисконту (r) від’ємна, при менших значеннях – 

норма дисконту додатна.  

Кращим вважають варіант, коли IRR перевищує або, в 

крайньому разі, дорівнює вартості капіталу 

IRR > 1 NPV > 0, проєкт ефективний 

IRR < 1 NPV < 0, проєкт неефективний 

ІRR > СС* проєкт можна прийняти 

ІRR = СС проєкт і неприбутковий, і незбитковий 

ІRR < СС проєкт потрібно відхилити 

DPP 

(дисконтований 

період окупності) 

 

дисконтований період окупності (Discounted Payback 

Period, DPP) дає змогу визначити, який проміжок часу 

необхідний для того, щоб відшкодувати початкові 

інвестиції з урахуванням часу 

Примітка. *CC – ціна капіталу. 

Джерело: [655].  
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Рис. Е.1. Щільнісний розподіл величини інтегрального показника 

готовності до впровадження інноваційних проєктів та управління ними 

залежно 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: побудувала авторка. 
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Таблиця Е.1 

Групування аграрних підприємств України за величиною амортизації з 

розрахунку на 1 га с.-г. угідь як індикатором інноваційної активності, 

2013 р. 

Показники 

Групи підприємств за величиною амортизації на 1 га с.-г. угідь, грн 
У серед-

ньому до 100,0 
100,1-

200,0 

200,1-

300,0 

300,1-

400,0 

400,1-

500,0 

500,1-

700,0 

700,1-

1000,0 

понад 

1000,0 

Кількість підприємств, од. 1865 1437 1025 751 557 592 417 405 7049 

Амортизація з розрахунку на 

1 га с.-г. угідь, грн 
48,8 149,5 248,8 345,8 446,5 588,0 814,5 2274,4 368,5 

у т.ч.: у рослинництві на 

1 га ріллі 
46,6 145,8 236,7 332,1 412,3 546,6 768,5 1307,6 314,0 

у тваринництві на 1 ум. 

гол. худоби 
128,6 165,0 314,8 291,9 477,9 498,5 636,6 1943,3 730,7 

Амортизація з розрахунку на 

1 працівника, грн 
2966 7211 11063 14164 18931 22958 29823 30110 15440 

у т.ч.: у рослинництві 3421,9 8759,5 13208,9 17655,3 23514,4 27498,1 35550,7 31104,1 17291,3 

у тваринництві 1516,6 2249,0 4217,6 4061,9 7261,8 9354,1 11494,5 29049,7 10662,8 

Співвідношення амортизації 

до витрат на оплату праці 

(з відрахуваннями на соц. 

заходи), усього 

0,123 0,271 0,403 0,512 0,597 0,736 0,950 0,876 0,536 

у т.ч.: у рослинництві 0,145 0,335 0,499 0,648 0,767 0,918 1,162 0,979 0,626 

у тваринництві 0,058 0,080 0,139 0,140 0,211 0,267 0,338 0,782 0,334 

Чисельність працівників на 

100 га с.-г. угідь, усього осіб 
1,6 2,1 2,2 2,4 2,4 2,6 2,7 7,6 2,4 

у т.ч.: у рослинництві на 

100 га ріллі 
1,4 1,7 1,8 1,9 1,8 2,0 2,2 4,2 1,8 

у тваринництві на 100 ум. 

гол. худоби 
8,5 7,3 7,5 7,2 6,6 5,3 5,5 6,7 6,9 

Частка амортизації в струк-

турі виробничих витрат, % 
1,2 3,0 4,7 6,0 7,1 8,0 9,9 8,2 5,6 

у т.ч.: у рослинництві 1,1 3,2 4,9 6,6 7,9 8,6 10,8 13,5 6,1 

у тваринництві 1,3 1,8 3,1 2,9 3,9 4,7 5,3 5,6 4,5 

Урожайність, ц/га: зернових 45,5 42,1 41,6 43,1 43,5 49,5 55,2 54,0 45,3 

соняшника 21,4 22,7 24,5 24,7 25,4 26,8 27,6 27,5 24,0 

цукрових буряків 410,9 454,2 436,8 395,8 351,7 401,9 418,7 446,6 423,1 

картоплі 176,0 146,0 325,7 162,9 180,8 206,3 260,8 243,4 243,2 

Середньодобовий приріст, г: 

ВРХ 
432 443 459 518 479 488 511 541 477 

свиней 294 324 271 381 450 436 374 546 453 

Продуктивність корів, кг 3942 4093 4794 4971 5068 5579 6121 6808 4948 

Прибуток, грн/га 328,7 701,3 579,6 340,7 185,6 155,5 655,4 4775,1 620,7 

Виручка від реалізації, грн/га 4363,4 5228,8 5427,8 5751,9 5645,5 6874,9 8460,4 21246,4 6212,6 

Здатність відтворення 

капіталу, % 
673,6 469,1 233,0 98,5 41,6 26,4 80,5 209,9 168,4 

Рівень рентабельності, % 8,1 15,5 12,0 6,3 3,4 2,3 8,4 29,0 11,1 

Примітка. Із загальної сукупності аграрних підприємств вилучено ті з них, що не мали 

с.-г. угідь (290 од.), а також ті, де площа с.-г. угідь була до 100 га (464 од.). Крім них, 

вилучено також ті (934 од.), що не мали витрат на амортизацію, й ті (376 од.), що мали 

витрати на амортизацію до 10 тис. грн. 

Джерело: авторські розрахунки на основі даних форми № 50-с.г. 
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Таблиця Е.2 

Вплив величини амортизації з розрахунку на 1 га с.-г. угідь на динаміку зміни 

основних економічних показників аграрних підприємств України, 2013 р. 

Показники Рівняння прямої лінії R2 
Рівняння параболи другого 

порядку 
R2 

Амортизація з розрахунку на 1 га с.-г. 

угідь, грн 
у = -458,1 + 238,4х 0,669 у = 502,1 - 337,8х + 64,01х2 0,862 

у т.ч.: у рослинництві на 1 га ріллі у = -219,3 + 154,2х 0,862 у = 166,6 - 77,4х + 25,7х2 0,959 

у тваринництві на 1 ум. гол. худоби у = -289,3 + 188,1х 0,618 у = 515,7 - 294,9х + 53,7х2 0,819 

Амортизація з розрахунку на 

1 працівника, грн 
у = -1250 + 4090,0х 0,987 у = -1158 + 4034х + 6,14х2 0,987 

у т.ч.: у рослинництві у = -78,3 + 4482х 0,952 у = -3826 + 6730х – 249,9х2 0,964 

у тваринництві у = -5148 + 3066х 0,706 у = 6493 - 3918х + 776х2 0,887 

Співвідношення амортизації до витрат на 

оплату праці (з відрахуваннями на соц. 

заходи), усього 

у = 0,036 + 0,116х 0,966 у = -0,031+ 0,156х – 0,0045х2 0,972 

у т.ч.: у рослинництві у = 0,074 + 0,135х 0,929 у = -0,101 + 0,240х – 0,012х2 0,957 

у тваринництві у = -0,113 + 0,081х 0,722 у = 0,184 - 0,097х + 0,020х2 0,894 

Чисельність працівників на 100 га с.-г. 

угідь, усього осіб 
у = 0,475 + 0,55х 0,498 у = 3,23 - 1,1х + 0,183х2 0,719 

у т.ч.: у рослинництві на 100 га ріллі у = 0,914 + 0,269х 0,574 у = 2,09 - 0,44х + 0,079х2 0,77 

у тваринництві на 100 ум. гол. худоби у = 8,37 - 0,343х 0,635 у = 9,42 - 0,975х + 0,070х2 0,742 

Частка амортизації в структурі 

виробничих витрат, % 
у = 0,951 + 1,13х 0,901 у = -1,27 + 2,46х - 0,15х2 0,964 

у т.ч.: у рослинництві у = -0,275 + 1,63х 0,984 у = 0,011 + 1,46х - 0,02х2 0,985 

у тваринництві у = 0,714 + 0,636х 0,972 у = 0,536 + 0,743х - 0,012х2 0,974 

Урожайність, ц/га: зернових у = 38,8 + 1,77х 0,645 у = 46,6 - 2,91х + 0,521х2 0,867 

соняшника у = 21,1 + 0,891х 0,953 у = 20,0 + 1,52х - 0,07х2 0,976 

цукрових буряків у = 418,7 - 0,909х 0,005 у = 474,2 - 34,2х + 3,70х2 0,308 

картоплі у = 174,9 + 8,40х 0,117 у = 177,5 + 6,89х + 0,167х2 0,117 

Середньодобовий приріст, г: ВРХ у = 422,2 + 13,7х 0,774 у = 416,8 + 17,0х - 0,363х2 0,776 

свиней у = 246,4 + 30,7х 0,684 у = 273,4 + 14,5х + 1,80х2 0,693 

Продуктивність корів, кг у = 3423 + 388,7х 0,960 у = 3793 + 166,4х + 24,7х2 0,975 

Прибуток, грн/га у = -613,4 + 350,8х 0,306 у = 2266 - 1377х + 191,9х2 0,673 

Виручка від реалізації, грн/га у = 451,3 + 1650х 0,532 у = 9296 - 3657х + 589,7х2 0,804 

Рівень рентабельності, % у = 6,40 + 0,938х 0,072 у = 23,6 - 9,36х + 1,14х2 0,499 

Джерело: авторські розрахунки на основі даних попередньої таблиці. 

 
Рис. Е.2. Гістограма розподілу аграрних підприємств України за сукупною 

величиною амортизації як потенційним джерелом фінансування  

інноваційних проєктів, 2013 р. 
Джерело: авторські розрахунки на основі даних форми № 50-с.г. 
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АНКЕТА 

для дослідження бар’єрів, що заважають трансферу інновацій  

і впровадженню проєктів в аграрній сфері України2 

 

Шановні колеги! 

У рамках проведення наукового дослідження бар’єрів, що заважають 

трансферу інновацій і впровадженню проєктів в аграрній сфері України, 

звертаємося до Вас із проханням здійснити експертну оцінку цих бар’єрів. 

Експертну оцінку вагомості кожного з бар’єрів варто здійснювати за 

п’ятибальною шкалою. Якщо бар’єр найвагоміший, то його оцінюють у 

5 балів, якщо бар’єр незначний, то 1 бал.  

Результати дослідження будуть використані в наукових цілях. 

Конфіденційність одержаної інформації гарантується. 

Дякуємо за співпрацю! 

 

Перелік бар’єрів, що заважають трансферу інновацій і впровадженню 

проєктів в аграрній сфері України 

№ Перелік бар’єрів 
У сфері рос-

линництва 

У сфері земле-

користування 

У сфері тва-

ринництва 

1 2 3 4 5 

1 
Відсутність налагоджених контактів науковців у 

бізнес-середовищі 

   

2 
Недостатнє стимулювання суб’єктів інноваційної 

діяльності, зокрема авторів розробок 

   

3 
Низький рівень науково-технічної бази наукових 

організацій  

   

4 

Переважна кількість науковців не усвідомили 

важливість комерціалізації і не вміють 

комерціалізувати результати своїх досліджень  

   

5 
Відсутня державна підтримка інноваційного 

бізнесу  

   

6 

Держава недостатньо стимулює інноваційну 

діяльність як у фінансовому, так і в 

організаційному плані 

   

7 Низька мотивація науковців    

8 
Відсутність на внутрішньому ринку попиту на 

інноваційну продукцію 

   

9 

Недостатній за обсягом і нераціональний за 

напрямами розподіл державного фінансування 

інноваційних проєктів 

   

10 

Науковці, як правило, спочатку отримують 

результати НДР, потім шукають шляхи для їх 

використання, а не навпаки 

   

11 Науковці не зорієнтовані на ринок    

12 
Неусвідомлення визначальної ролі 

інтелектуальної власності в розвитку економіки 

   

 
2 Розроблено на основі робіт П. М. Цибульова та В. Ф. Корсуна з авторськими модифікаціями та доповненнями. 
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1 2 3 4 5 

 
першими особами (урядовцями, керівниками 

наукових організацій й аграрних підприємств) 

   

13 

Переважна кількість робіт, що виконують, 

закінчуються написанням звітів, що непридатні 

для дальшої розробки 

   

14 
Незацікавленість державних службовців у 

здійсненні інноваційної політики 

   

15 

Більшість академічних інститутів мають статус 

неприбуткової організації, що істотно зменшує 

можливість заснування ними інноваційних 

підприємств 

   

16 
В аграрній науці планують напрями наукових 

досліджень, не орієнтуючись на ринок 

   

17 

Відсутність державної інноваційної політики та 

стратегічних програм розвитку галузей 

економіки 

   

18 Несприятливість виробничої сфери до інновацій    

19 
Низька ефективність конкурсів щодо одержання 

проєктного фінансування НДР 

   

20 
Більша половина науковців орієнтована на 

виконання фундаментальних досліджень 

   

21 
Надмірно складний механізм створення 

технопарків 

   

22 
Незначний внесок іноземного капіталу до 

інноваційної сфери України 

   

23 
Неготовність малих і середніх підприємств до 

сприйняття інновацій 

   

24 

Закони у сфері інноваційної діяльності надають 

деякі преференції технопаркам, що фактично не 

виконуються, і практично не надають 

преференцій малим інноваційним підприємствам 

   

25 

Значна кількість талановитих науковців 

переорієнтувалась на виконання замовлень 

іноземних наукових центрів і компаній 

   

26 

Науковці не володіють достатніми знаннями й 

уміннями для розроблення та реалізації 

інноваційних проєктів 

   

27 

Спростився доступ до західних технологій, тому 

часто вигідніше купити за кордоном нову 

технологію, ніж розробляти її власними силами 

   

28 
Неузгодженість законодавчої бази, що регулює 

правовідносини у сфері інноваційної діяльності 

   

29 

Небажання держслужбовців ризикувати, 

приймаючи управлінські рішення у сфері 

інноваційної діяльності 

   

30 

Аграрна наука має недостатньо коштів на 

правову охорону результатів наукових 

досліджень 

   

31 

Є протиріччя між відносно довгим періодом 

реалізації інноваційного проєкту й коротким 

терміном перебування урядовців при владі  

   

32 

Науковці не володіють достатніми цифровими 

компетентностями для створення й просування 

розробок в умовах індустрії 4.0 

   



588 

Продовження дод. Е 

 

 

Рис. Е.3. Теоретична модель компетентності менеджера інноваційного 

аграрного проєкту 

Джерело: розробила авторка за результатами аналізу й синтезу літератури. 
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Таблиця Е.3 

Характеристика деяких програм міжнародної сертифікації керівників 

проєктів в Україні  

Суб’єкт навчання 

та сертифікації 
Програма навчання 

Цільова 

авдиторія 

програми 

Тривалість 

навчання 

Форма 

навчання 

Вартість навчання 

та сертифікації 

Всеукраїнська 

асоціація 

керівників бізнесу 

спільно з Quay 

Audit UK 

(Великобританія) 

Міжнародна 

сертифікація керівників 

проєктів ISO 21500, 

ISO 31000 та PMBOK 

Керівники 

підрозділів 

18 модулів Онлайн-

навчання 

500 дол. США – 

сертифікація за 

кваліфікацією 

менеджер з 

управління 

проєктами; 

600 дол. США – 

сертифікація за 

кваліфікацією 

менеджер з 

управління бізнес-

процесами та 

менеджер з 

управління 

проєктами 

Києво-

Могилянська 

Бізнес-Школа 

Інтенсивний курс, що 

дає системний підхід і 

найбільш корисні 

інструменти 

класичного проєктного 

менеджменту 

Керівники 

проєктних 

відділів 

3 дні Офлайн 

та 

онлайн 

16500 грн 

House of 

Knowledge 

Управління проєктами 

та програмами 

проєктів, можливість 

пройти сертифікацію 

Senior Project Manager 

(рівень B) та вище з 

включенням до 

міжнародної бази 

сертифікованих 

керівників проєктів 

Керівники 

проєктів та 

проєктного 

офісу, топ-

менеджери, 

спонсори 

проєктів 

3 місяці Офлайн 

та 

онлайн 

Без сертифікації – 

1400 дол. США; із 

сертифікацією – 

2400 дол. США. 

Аналітично-

інформаційний 

центр 

стратегічного 

розвитку 

суспільства, 

Всеукраїнська 

Асоціація 

Керівників 

Бізнесу 

Менеджер з управління 

проєктами ISO 21500 

Project-

менеджери; 

керівники 

підрозділів 

в/д в/д Навчання та 

сертифікація – 

400 дол. США 

Навчальний центр 

«Мережні 

Технології» 

Навчання з управління 

проєктами з метою 

дальшої сертифікації на 

базі міжнародних 

стандартів з управління 

проєктами IPMA і PMI 

Project-

менеджери 

152 год. Офлайн 

та 

онлайн 

в/д 

Джерело: сформувала авторка на основі даних [931; 932; 933; 934; 935]. 
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АНКЕТА 

«Визначення сформованості «цифрових» компетентностей у майбутніх 

фахівців аграрного профілю та їхньої готовності до агробізнесу 4.0» 

 

Шановні студенти! Запрошуємо Вас взяти участь у дослідженні 

проблеми підготовки майбутніх фахівців аграрного профілю до цифровізації 

аграрного сектора. Будь ласка, будьте щирими, оскільки від якості Ваших 

відповідей залежить ґрунтовність дальших рекомендацій щодо покращення 

процесу професійного навчання. Обираючи певний варіант відповіді, відмітьте 

вказаний біля неї квадратик чи слідуйте інструкціям, наданим у запитанні. 

Наперед дякуємо Вам за участь у дослідженні! 

 

____________________________________________________________________ 

1. Чи вважаєте Ви за необхідне спеціально формувати «цифрові» 

компетентності у ЗВО? 

□  так            □  важко відповісти           □  ні  

2. Як Ви оцінюєте рівень «цифрової» компетентності оточуючих Вас людей? 

□  високий       □  середній       □ низький 

3. Оцініть власний рівень сформованості «цифрових» компетентностей за 

такою шкалою оцінок: 1 – дуже низький рівень; 2 – низький; 3 – середній; 4 – 

достатній; 5 – високий. Оцініть значущість наведених нижче 

компетентностей у професійній діяльності фахівця аграрного профілю з 

Вашої точки зору (проранжуйте вміння від 1 (найважливіше) до 21 (найменш 

важливе) – запишіть відповідну цифру в кожному рядку правої колонки).  

Компоненти 

Власний рівень 

сформованості 

вміння 

Ранжування за 

важливістю 

1 2 3 

1. Інформаційна грамотність і грамотність щодо роботи з 

даними 

х х 

1.1. Уміння шукати, фільтрувати дані, інформацію та 

цифровий контент 

  

1.2. Уміння оцінювати дані, інформацію та цифровий контент   

1.3. Уміння використовувати та управляти даними, 

інформацією та цифровим контентом 

  

2. Здатність до комунікації та взаємодії х х 

2.1. Уміння спілкуватися через використання цифрових 

технологій 

  

2.2. Уміння ділитися інформацією завдяки використанню 

цифрових технологій 

  

2.3. Уміння контактувати із суспільством, користуватися 

державними та приватними послугами завдяки використанню 

цифрових технологій 

  

2.4. Уміння взаємодіяти завдяки використанню цифрових 

технологій  

  

2.5. Знання «нетикету», тобто володіння правилами поведінки 

та етикету в цифровому середовищі 
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1 2 3 

2.6. Управління цифровою ідентичністю, тобто вміння 

створювати та управляти акаунтами 

  

3. Здатність управляти цифровим контентом х х 

3.1. Створення цифрового контенту   

3.2. Уміння змінювати, покращувати, використовувати 

цифровий контент для створення нового контенту 

  

3.3. Обізнаність щодо авторських прав і політики ліцензування 

стосовно даних, інформації та цифрового контенту 

  

3.4. Програмування, тобто вміння писати програмний код   

4. Здатність забезпечувати безпеку  х х 

4.1. Уміння захистити пристрої та контент, знання заходів 

безпеки, розуміння ризиків і загроз 

  

4.2. Захист персональних даних і приватності   

4.3. Охорона здоров’я, тобто знання та навички для 

збереження свого здоров’я та інших з точки зору як екології 

використання цифрових технологій, так і ризиків, загроз 

безпеці громадян 

  

4.4. Захист навколишнього середовища, тобто розуміння впливу 

цифрових технологій на екологію, навколишнє середовище, з 

точки зору їх утилізації, а також їх використання, що може 

нанести шкоду, наприклад, об’єктам критичної інфраструктури 

  

5. Здатність до вирішення проблем  х х 

5.1. Уміння вирішувати технічні проблеми, що виникають із 

комп’ютерною технікою, програмним забезпеченням, 

мережами 

  

5.2. Уміння визначати потреби та знаходити відповідні 

технічні рішення, або налаштовувати цифрові технології до 

власних потреб 

  

5.3. Креативне користування, або вміння завдяки цифровим 

технологіям створювати знання, процеси та продукти, 

індивідуально або колективно, з метою вирішення 

повсякденних життєвих і професійних проблем 

  

5.4. Уміння самостійно визначати потребу в одержанні 

додаткових нових цифрових компетентностей 

  

«Цифрова» грамотність (або «цифрова» компетентність) визнана ЄС однією з восьми ключових 

компетентностей для повноцінного життя й діяльності. 2016 року ЄС представив оновлений 

фреймворк Digital Competence (DigComp 2.0), що складається з основних п’яти блоків 

компетентностей та усього 21 субкомпетентностей, що до них входить (перелік у табл.). 

____________________________________________________________________ 
4. Ваша стать? 

□  чоловік                      □  жінка  

5. Курс, на якому Ви навчаєтеся? 

□  перший           □  другий           □  третій           □  четвертий           □  п’ятий 

6. На яких засадах Ви навчаєтеся? 

□  за державні кошти                      □  за контрактом 

7. Ваша успішність у навчанні в цілому? 

□  висока           □  середня           □  низька 

8. Ваша спеціальність (повна назва)?  __________________________________ 

____________________________________________________________________ 

9. У якому населеному пункті Ви проживали до вступу у заклад вищої освіти? 
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□  місто (облцентр)     □  місто (райцентр)     □  селище міського типу     □  село 

10. У якому регіоні України Ви проживали до вступу у заклад вищої освіти? 

□  Східний (Донецьк, Луганськ, Харків) 

□  Північний (Житомир, Київ, Суми, Чернігів) 

□  Південний (Запоріжжя, Крим, Миколаїв, Одеса, Херсон) 

□  Центральний (Вінниця, Дніпро, Кропивницький, Полтава, Черкаси) 

□  Західний (Івано-Франківськ, Луцьк, Львів, Рівне, Тернопіль, Ужгород, 

Хмельницький, Чернівці) 

 

 

Таблиця Е.4 

Параметри моделі залежності інтегрального показника цифрової 

компетентності майбутніх фахівців аграрного сектора від окремих 

професійно-організаційних і мотиваційних факторів (n = 411)  

Ознаки й статистична 

характеристика 
Показники та їхнє значення 

Множинна лінійна 

регресійна модель 
y = 2,7533 + 0,0796x4 – 0,2009x5 + 0,1972x7 

Коефіцієнт множинної 

кореляції (R) 
R = 0,255 (тіснота зв’язку слабка) 

Коефіцієнт множинної 

детермінації (R2) 
R2 = 0,065 (статистично значущий, оскільки значущість F < 0,05) 

F-критерій Фішера Fфакт = 9,47; Fтабл = 3,41 – за 95 % рівня ймовірності; Fфакт > Fтабл 

t-критерій Стьюдента tфакт = 5,5; tтабл = 3,18 – за 95 % рівня ймовірності; tфакт > tтабл 

Джерело: авторські розрахунки. 

Таблиця Е.5 

Результати оцінювання параметрів моделі залежності інтегрального 

показника цифрової компетентності майбутніх фахівців аграрного сектора 

від окремих професійно-організаційних і мотиваційних факторів 

Змінні 
Регресори, 

коеф. 

Стандартна 

помилка 
t-статистика P-значення β-коефіцієнт 

у 2,753341 0,242995 11,33087 0,000000 - 

x4 0,079596 0,030633 2,59839 0,009706 0,127542 

x5 -0,200950 0,075901 -2,64751 0,008424 -0,130112 

x7 0,197171 0,061503 3,20587 0,001453 0,153966 

Примітка. Курсивом виділено статистично значущі показники за рівня надійності 95 %. 

Джерело: авторські розрахунки. 
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Додаток Ж 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

1. Наукові праці, в яких опубліковані основні результати дисертації: 

1. 1. Монографії: 

1. Гуторов О. І., Кучер Л. Ю., Кучер А. В. Економічні засади формування 

прибутковості виробництва молока в аграрних підприємствах: теоретико-

прикладний аспект: моногр. Харків: Точка, 2013. 490 с. (28,4/21,3 ум. друк. арк.) 

(особистий внесок: теоретико-методичні й прикладні аспекти формування 

прибутковості й управління проєктами виробництва молока в підприємствах). 

2. Кучер Л. Ю. Економічна ефективність застосування мінеральних добрив 

і бактеріальних препаратів у ресурсоощадних технологіях аграрних 

підприємств. Основні пріоритети розвитку АПК України у контексті 
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(особистий внесок: аналіз та візуалізація емпіричних даних). 

22. Kucher L., Drokin S., Ulko Y. Ecological-economic efficiency of irrigation 

projects in the context of climate change. Agricultural and Resource Economics. 

2020. Vol. 6. No. 2. Pp. 57–77. https://doi.org/10.51599/are.2020.06.02.04 

(1,35/0,50 ум. друк. арк., WoS) (особистий внесок: розроблено концептуальну 
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29. Кучер А. В., Кучер Л. Ю. Стратегические аспекты 

конкурентоспособности аграрных предприятий на региональном уровне. Аграрная 

https://doi.org/10.14207/ejsd.2020.v9n3p607


598 

экономика. 2014. № 10. С. 61–66. (0,45/0,22 ум. друк. арк.) (особистий внесок: 

визначено рівень конкурентоспроможності аграрних підприємств на 

регіональному ринку сільськогосподарської продукції). 

30. Кучер А. В., Кучер Л. Ю. Коммерциализация интеллектуальной 

собственности как одно из направлений развития интеллектуального бизнеса в 
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технологий в растениеводстве в системе экологически безопасного развития 
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агробізнесі. Agricultural and Resource Economics. 2017. Vol. 3. No. 2. Pp. 88–108. 

(1,33 ум. друк. арк.). 
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