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Сучасний світ стає все більш динамічним і розраховувати на
успішну діяльність можуть лише ті підприємства, які здатні гене-
рувати і успішно втілювати у практичну діяльність нові ідеї, нові
рішення тощо. Тому саме інноваційний шлях розвитку, що орієн-
тується на довгострокову перспективу, відповідає реаліям «нової
економіки». Для формування конкурентних переваг підприємст-
вам необхідно орієнтуватися на інноваційний вектор розвитку.
Адже в динамічних економічних умовах сьогодення, при існую-
чому рівні конкуренції та швидкості технологічних змін саме ін-
новації є головною умовою економічного зростання.

Складність і надзвичайно висока рухливість ринкових проце-
сів, поява нових запитів споживачів, масштабні технологічні
зрушення, стрімкий розвиток інформаційних мереж не тільки
ускладнюють роботу підприємств, а й сприяють появі нових, час-
то несподіваних можливостей для бізнесу, що ґрунтуються на ін-
новаційних баченнях [1, с. 8].

Саме за допомогою використання інновацій підприємства ма-
ють можливість стати лідерами у конкурентній боротьбі. Однак
досягнення цієї мети можливе лише за умови формування чіткої,
досконало та адаптивної системи управління інноваційним роз-
витком. Початковою точкою відліку у дослідженні інноваційного
розвитку підприємств є формування понятійного апарату, осмис-
лення теоретичної сутності і наявності причинно-наслідкових
зв’язків між такими категоріями, як «інновація», «інноваційний
процес», «інноваційна діяльність» та «інноваційний розвиток».

Вперше поняття «інновація» було запропоновано Й. А. Шумпе-
тером, який визначав інновацію як зміни з метою впровадження і
використання нових видів споживчих товарів, нових виробничих і
транспортних засобів, ринків і форм організації у промисловості
[2, с. 53]. Його підтримують Л. С. Бляхман, Ф. Валента, А. І. Прі-
гожин, Ю. В. Яковець та ін. Однак поняття інновація дуже багато-
гранне і сьогодні є багато тлумачень цього терміну, кожне з яких
має право на існування, оскільки характеризує певний аспект по-
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няття інновація і залежить від обраного напрямку досліджень. Од-
ні науковці трактують сутність інновації як певного процесу
(Б. Санто, Б. Твіс, Б. Ф. Заблоцький, Л. О. Євдокімова, Л. С. Слє-
сарьова), а інші переконані, що інновація це результат певної дія-
льності (В. А. Стадник, М. А. Йохна, С. М. Іллященко, В. С. Бала-
банов, М. М. Дудін, М. В. Лясніков, О. І. Волков, М. П. Денисенко,
А. П. Гречан, В. Д. Секерін). На нашу думку, для більш повного
розкриття і поглиблення поняття інновація необхідно синтезувати
існуючі підходи до висвітлення цього терміну, врахувавши сильні
сторони кожного з них. Таким чином, інновація — це результат
створення, використання і розповсюдження об’єктів інтелектуаль-
ної власності, який змінює внутрішнє або зовнішнє середовище ді-
яльності підприємства та забезпечує отримання певного виду ефе-
кту і конкурентних переваг.

Дослідження показали, що категорії «інноваційний процес» та
«інноваційна діяльність» є досить схожими, але не тотожними.
На нашу думку, основна їх відмінність полягає в тому, що інно-
ваційна діяльність поняття більш об’ємне, охоплює всі сфери ді-
яльності і характеризує обраний підприємством інноваційний на-
прямок розвитку, а інноваційний процес стосується лише певної
конкретної інновації. Так, С.М. Іллященко вважає, що інновацій-
ним є розвиток, що спирається на безупинні пошук і використан-
ня нових способів і сфер реалізації потенціалу підприємства у
мінливих умовах зовнішнього середовища у рамках обраної місії
і пов’язаний з модифікацією існуючих і формуванням нових рин-
ків збуту [3, с. 23]. Його підтримують О. І. Волков, М. П. Дени-
сенко, А. П. Гречан та ін.

Отже, інноваційний розвиток направлений на систематичне і
комплексне використання інновацій у всіх сферах діяльності під-
приємства для забезпечення сталого економічного зростання у
довгостроковій перспективі. Для узагальнення теоретичних аспе-
ктів інноваційного розвитку, виявлення взаємозв’язків між окре-
мими економічними категоріями, які лежать в основі цього про-
цесу змоделюємо алгоритм інноваційного розвитку підприємства
за окремими етапами. На початковому етапі необхідно провести
аналіз вихідної ситуації, щоб визначити напрямок інноваційної
діяльності, відібрати найбільш перспективні ідеї. Далі відбува-
ється перетворення нової ідеї у новацію, тобто проводяться фун-
даментальні, прикладні, експериментальні дослідження, розроб-
ляються дослідні зразки, моделюються певні ситуації, готується
дослідно-конструкторська документація. Наступний етап перед-
бачає впровадження новації у практичне використання та його
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комерціалізацію. Перераховані вище роботи відносяться до конк-
ретного інноваційного процесу, а сукупність усіх інноваційних
процесів, які відбуваються на підприємстві забезпечують здійс-
нення інноваційної діяльності. В свою чергу, інноваційний роз-
виток підприємства можливий лише за умови досягнення ефек-
тивності інноваційної діяльності та орієнтації на довгострокову
перспективу.
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Обрана для дослідження проблематика є актуальною з огля-
ду на те, що останнім часом зросла актуальність і значимість
досліджень, присвячених вивченню інструментів стимулювання
інноваційної діяльності в аграрній сфері, у тому числі і за раху-
нок державної підтримки та фінансування аграрних інновацій.
На сучасному етапі розширене відтворення в аграрній сфері
стає неможливим без присутності в ньому фактору науки, а
економічний розвиток сільськогосподарських і переробних під-
приємств АПК набув інноваційного характеру. Одна із центра-
льних проблем при цьому — стимулювання інноваційної діяль-




