
КУЧЕР Л. Ю.  
 

 
 

        2016/№2 103 
 

обліку / К. К. Уллубієва // Вісник Житомирського 
державного технологічного університету. Економічні 
науки. — Житомир: ЖДТУ, 2009. — № 4 (50). — С. 170-
173. 

10. Чайковский Д. Г. Теория и методология фор-
мирования и приминения добавленной стоимости в 
условиях МСФО на микро и макроуровне : автореф. 
дис. ... д-ра экон. наук : 08.00.12 / Д. В. Чайковский. 
— Орел, 2011. — 48 с  

11. Агафоненко О. Ю. Формування валової дода-
ної вартості як економічної категорії / О.Ю. Агафоне-
нко, П.А. Білоусько // Вісник ОНУ імені І. І. Мечни-
кова. — 2013. — Т. 18, вип. 4/1. — С. 7-9. 

12. Замков О. О. Математические методы в эко-
номике : учебник / О.О. Замков, А.В. Толстопятенко, 
Ю.Н. Черемных. — М.: МГУ, Изд-во “ДИС”, 2007. — 
365 с. 

13. Швець С.М. Короткострокове прогнозування 
валової доданої вартості : монографія / С.М. Швець ; 
НАН України, ДУ "Ін-т екон. та прогноз. НАН Укра-
їни". — К., 2013. — 136 с. 

14. Рассуждай Л.М. Науково-методичні підходи 
до формування економічної доданої вартості в гірни-
чодобувному комплексі України / Л.М. Рассуждай, 
В.В. Горощенко // Стратегія і механізми регулювання 
промислового розвитку: зб. наук. пр. — К., 2014. —  
С. 135-146. 

 
 
 

Л. Ю. Кучер 
канд. екон. наук 

Харківський національний аграрний університет  
ім. В. В. Докучаєва, м. Харків 

 
КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО ЕКОНОМІЧНОГО УПРАВЛІННЯ 
ІННОВАЦІЙНИМИ ПРОЕКТАМИ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 
Постановка проблеми. За результатами рейтинго-

вого дослідження стану застосування концепції про- 
ектного менеджменту підприємствами України у 
2015 р. з’ясовано, що попри кризовий стан економіки, 
одним із ключових трендів є розвиток застосування 
проектного підходу в українських суб’єктах господа-
рювання, оскільки бізнес націлений одержувати мак-
симальні результати від використання наявних ресур-
сів. Власники й менеджмент підприємств оцінили  
можливості проектного менеджменту як найефектив-
нішої технології менеджменту, що дозволяє одержу-
вати максимальні результати від наявних ресурсів. Кі-
лькість проектів зростає щорічно, відповідно зростає 
кількість менеджерів проектів і їхня кваліфікація. Біз-
нес вступив у наступний етап розвитку, який характе-
ризується розширенням застосування проектного під-
ходу в підприємствах як по вертикалі, так і по гори- 
зонталі. На жаль, в агропромисловому комплексі Ук-
раїни, на противагу іншим, не так активно викорис-
товують проектний підхід, застосовуючи його в ос- 
новному в проектах реконструкції та модернізації [1]. 
У зв’язку із цим особливої уваги заслуговує проблема 
застосування проектного менеджменту в аграрних під-
приємствах України з тим, щоб забезпечити їхню кон-
курентоспроможність і сталий розвиток. Особливо ак-
туальною є проблема обґрунтування концептуальних 
засад економічного управління інноваційними аграр-
ними проектами. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій дозволяє 
зазначити, що окремі аспекти проблеми економічного 
управління знайшли відображення в працях деяких 
учених. Термін «економічне управління» почали вико-
ристовувати в Україні на початку ХХІ ст., проте й до-
нині в економічній літературі немає єдиного тракту-
вання сутності управління підприємством. Результати 
дослідження стану та проблем упровадження еконо- 
мічного управління на підприємствах України засвід-
чили відставання від загальноприйнятих вимог і під- 

ходів, що підтверджує об’єктивну необхідність продо-
вження роботи щодо формування теоретичних засад, 
розроблення та впровадження відповідного практич-
ного інструментарію економічного управління як  
фактора (передумови) забезпечення високої ефектив-
ності діяльності вітчизняних підприємств, створення 
передумов для нарощування економічного потенціалу 
розвитку, забезпечення життєздатності [2]. 

В Україні питання економічного управління під-
приємством найбільш ґрунтовно розглянуто в працях 
Л.О. Лігоненко, на які ми спираємося у своєму дослі-
дженні. Її авторська концепція розкриття змісту цього 
поняття передбачає його розуміння як інтегрувального 
та координувального виду управління, основною ме-
тою якого є гармонізація управлінських цілей (що ви-
значають у межах окремих видів спеціального управ-
ління) та підпорядкування їх загальній меті діяльності 
підприємств — забезпечення довгострокового стійкого 
функціонування (життєздатності) та зростання цінно-
сті підприємства для усіх груп стейкхолдерів. У межах 
запропонованої авторської концепції економічного 
управління підприємством визначено його місце в си-
стемі менеджменту підприємства й узгодженість з ін-
шими видами спеціального менеджменту; обґрунто-
вано «7-S» економічного управління: цілі, завдання та 
функції, принципи, методичне, інформаційне, органі-
заційне та кадрове забезпечення [3; 4]. Головним  
призначенням економічного управління, на думку  
Л.О. Лігоненко, є забезпечення координації, взаємо- 
узгодження та загальної спрямованості усіх видів еко-
номічної (господарської) діяльності підприємства,  
гармонізації усього спектру економічних відносин як 
у межах підприємства, так й у взаємовідносинах зі 
стейкхолдерами. Об’єкт цього управління визначено 
як перетин трьох взаємопов’язаних площин (результа-
тивної, ресурсної й оцінної), що зумовлює його  
функції (управління вартістю підприємства) результа-
тами економічної діяльності, економічним потенці- 
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алом (зокрема, інтелектуальним капіталом), управ-
ління інтегральними характеристиками стану підпри-
ємства (конкурентоспроможністю, економічним ста-
ном, ризикостійкістю, інноваційною активністю), уп-
равління економічним розвитком підприємства [5].  

Порушену проблему й дотичні до неї аспекти до-

сліджують зарубіжні вчені, зокрема такі, як: S. Filippov, 
H. Mooi [6], J. Gawlik, A. Kiełbus [7], T. Kashitsyna, E. Lov-
kova, M. Berkovich [8], A. Keegan, J. Rodney Turner [9], 
A. Nagy, V. Fenyves, A. Nábrádi [10], A. Yakovleva [11], 
José G. Vargas-Hernández, A. García-Santillán [12] та ін. 
Проте недостатньо дослідженою залишається проб-
лема економічного управління інноваційними проек-
тами аграрних підприємств. З огляду на викладене є 
необхідність розглянути інноваційні проекти аграрних 
підприємств як об’єкт економічного управління.  

Мета статті — висвітлити результати дослідження 
щодо обґрунтування концептуального підходу до еко-
номічного управління інноваційними проектами агра-
рних підприємств. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Синтезу-
ючи результати досліджень, ми пропонуємо авторсь-
кий підхід до визначення сутності економічного уп-
равління інноваційними проектами аграрних підпри-
ємств, що визначає його троїстий економічний зміст з 
позицій діяльнісного, процесного та функціонального 
підходів.  

З позицій діяльнісного підходу економічне управ-
ління інноваційними проектами аграрних підприємств 
розглядаємо як інтегрувальний і координувальний вид 
управлінської діяльності, спрямований на вирішення 
економічних завдань щодо досягнення запланованого 
ефекту та підпорядкування їх загальній меті еконо- 
мічного управління діяльністю підприємств для зрос-
тання їх цінності для всіх груп стейкхолдерів. 

З позицій процесного підходу економічне управ-
ління інноваційними проектами аграрних підприємств 
розглядаємо як складний, багатоаспектний, динаміч-
ний, обмежений у часі процес, що включає управлін-
ські дії, метою яких є досягнення стратегічних та опе-
ративних цілей проекту через здійснення конкретних 
заходів з оптимізації співвідношення «інвестиції (і/або 
витрати) — результати». 

З позицій функціонального підходу економічне 
управління інноваційними проектами аграрних під- 
приємств розглядаємо як систему, що забезпечує про-
гнозування, планування, мотивацію, організацію, ана-
ліз і контроль проектної діяльності. Отже, реалізація 
ключових функцій управління, які тісно між собою 
взаємопов’язані, дає змогу чітко відстежувати, аналі-
зувати й контролювати процес втілення інноваційного 
проекту. 

Варто зауважити, що виділення зазначених підхо-
дів є певною мірою умовним, оскільки вони між со-
бою тісно пов’язані. Наприклад, згідно з процесним 
підходом часто процеси визначають крізь призму дій 
і/або функцій, які у свою чергу є складниками діяль-
нісного та функціонального підходів; управлінські  
функції також часто розглядають як процеси. 

З огляду на викладене, а також спираючись на 
результати досліджень Л.О. Лігоненко [3; 4; 5], автор-
ська концепція економічного управління інновацій-
ними проектами аграрних підприємств полягає в та-
кому:  

1. Мета економічного управління інновацій-
ними проектами аграрних підприємств — досягнення 

визначеного в проекті результату, що в кінцевому  
підсумку дозволить за інших рівних умов забезпечити 
зростання (збереження) цінності (вартості) аграрного 
підприємства в довгостроковому періоді для усіх груп 
стейкхолдерів.  

2. Суб’єкт економічного управління інновацій-
ними проектами аграрних підприємств — менеджер 
проекту, керівники й фахівці економічної служби аг-
рарного підприємства та його структурних підрозділів 
і, за потреби, незалежні експерти, які будь-яким чи-
ном впливають і/або можуть впливати на процес фор-
мування результату інноваційного проекту відповідно 
до встановлених цілей. 

3. Об’єктом економічного управління інновацій-
ними проектами аграрних підприємств є процеси (іні-
ціювання, планування, виконання, моніторингу й  
контролю, завершення), економічні ресурси, що вико-
ристовують протягом життєвого циклу проекту, та ре-
зультати інноваційного проекту.  

4. Базові концептуальні положення економіч-
ного управління інноваційними проектами аграрних 
підприємств: спрямованість управлінських рішень на 
інвестиційно-інноваційний розвиток виробничого 
процесу в аграрній сфері; урахування дії ключових 
економічних законів у сільському господарстві; змі-
щення пріоритетів у напрямі стратегічного управ-
ління. 

5. Принципи економічного управління іннова-
ційними проектами аграрних підприємств (сформо-
вано, ураховуючи результати аналізу досліджень): сис-
темність і комплексність; науковість; законність;  
адаптивність і варіативність; оперативність; рефлек- 
сивність; принцип участі; принцип зворотного зв’яз-
ку; стратегічна спрямованість (усі рішення приймають 
з урахуванням стратегічних інтересів підприємства в 
цілому, стратегічне управління здійснюють не за фак-
том, а за прогнозом); стимулювання персоналу та за-
безпечення зацікавленості в ефективному й результа-
тивному економічному управлінні; постійний моніто-
ринг поточного стану й контроль над основними по-
казниками проекту; постійне вдосконалення й онов-
лення методів економічного управління.  

6. Функції економічного управління інновацій-
ними проектами аграрних підприємств — прогнозу-
вання, планування, мотивація, організація, аналіз і  
контроль проектної діяльності. Порядок розміщення 
цих функцій не завжди визначає порядок їх здійс-
нення, оскільки на практиці вони часто тісно пере- 
плітаються між собою й корегуються залежно від кон-
кретних ситуацій.  

7. Методи економічного управління інновацій-
ними проектами аграрних підприємств — економічні 
методи управління (до їх переліку можна віднести: на 
мікрорівні — моніторинг, економічний аналіз; прогно-
зування, планування; економічне стимулювання; кон-
троль; на макрорівні — оподаткування, кредитування, 
страхування, цінове регулювання, економічні стимули 
й санкції); методи проектного аналізу; СVР-аналіз; 
метод ЕVА; SWOT-аналіз; PEST-аналіз; LСС-аналіз; 
експертні методи тощо. Сутність більшості із цих ме-
тодів висвітлено в спеціалізованій літературі. 

8. Інструменти економічного управління іннова-
ційними проектами аграрних підприємств — бізнес-
план інноваційного проекту, аутсорсинг, бенчмаркінг, 
бюджетування, нормування, контролінг, реінжині-
ринг, оптимізація, моделювання. Можливе застосу- 
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вання й інших інструментів, зокрема засобів проект-
ного менеджменту.  

9. Складники економічного управління іннова-
ційними проектами аграрних підприємств — управ-
ління вартістю, змістом, часовими параметрами, які-
стю, людськими ресурсами й ризиками проекту; фази, 
що визначають завершеність циклу управлінської дія-
льності (за Д.О. Новіковим [13, с. 7]): фаза проекту-
вання, технологічна фаза (фаза реалізації), рефлек- 
сивна фаза (фаза рефлексії); етапи, що визначають ха-
рактер процесів економічного управління, зокрема з 
позиції процесного підходу механізм економічного уп-
равління інноваційними проектами аграрних підпри-
ємств може складатися з таких етапів, як (за В.М. Шу-
льгою [14]): формування цілей, визначення ситуації, 
виявлення проблеми, вибір й ухвалення рішення, ор-
ганізація виконання рішення, розпорядження щодо 
реалізації рішення, моніторинг результатів виконання 
рішення, контроль за реалізацією рішення; стадії ме-
ханізму економічного управління інноваційними про-
ектами аграрних підприємств, зокрема з позиції  
структурного підходу виокремлюють такі стадії (за 
В.М. Шульгою [14]): прийняття управлінського рі-
шення; реалізація цього рішення; контроль за реаліза-
цією прийнятого рішення. До цих стадій, на наш по- 
гляд, варто наприкінці додати матеріальне стимулю-
вання персоналу проекту за результатами контролю.  

10. Система забезпечення економічного управ-
ління інноваційними проектами аграрних підпри-
ємств — кадрове, фінансове, інституційне, організа-
ційне, методичне, інформаційне, програмне забезпе-
чення, яке використовують у процесі здійснення ок-
ремих складників економічного управління. 

Оскільки управління розпочинається з одер-
жання та вивчення інформації, включає прийняття рі-
шень на її основі й завершується контролем вико-
нання цих рішень, то створення й застосування в аг-
рарних підприємствах ефективної та результативної 
системи економічного управління інноваційними про-
ектами значною мірою залежить від інформаційного 
забезпечення, що можна розглядати як процес і ре-
зультат формування відповідного інформаційного ма-
сиву й доведення інформації до користувачів усіх рів-
нів управління з урахуванням їхніх потреб, необхідної 
для прийняття проектних управлінських рішень на 
всіх етапах життєвого циклу інноваційного проекту.  

Як концептуальну основу для побудови системи 
інформаційного забезпечення економічного управ-
ління інноваційними проектами аграрних підприємств 
можна використовувати запропоновану вченими кор-
поративну стратегічну обліково-аналітичну систему, 
що є сукупністю підсистем бухгалтерського, стратегіч-
ного фінансового й стратегічного управлінського об-
ліку, економічного й стратегічного аналізу та страте- 
гічного контролю [15, с. 24]. Оскільки ця система має 
відповідати, за твердженням її автора, принаймні двом 
вимогам (інформаційний супровід процесу аналізу-
вання й планування стратегії підприємства, її реаліза-
ції та контролю; інформаційна підтримка стратегіч-
ного управління в режимі реального часу), а іннова-
ційні проекти є зазвичай способом реалізації стратегії, 
то стратегічний облік може бути інструментом інфор-
маційного супроводу (комплексного або часткового) 
процесу розроблення та реалізації інноваційних про- 
ектів аграрних підприємств. У цьому контексті в ро-
боті Р.Ф. Бруханського доведено необхідність виді- 

лення або розширення функціональних обов’язків  
бухгалтера за напрямом інформаційного забезпечення 
стратегічного менеджменту для організування та ве-
дення стратегічного фінансового й управлінського об-
ліку та здійснення аналітичної роботи; основною ме-
тою бухгалтерів стає не лише збір інформації та її 
оприлюднення у звітності, але й її інтерпретація кори-
стувачами разом із бухгалтером підприємства [15, 
с. 23]. Очевидно, що до таких користувачів належать і 
суб’єкти економічного управління інноваційними 
проектами аграрних підприємств, тому їхня продук- 
тивна взаємодія може сприяти підвищенню ефектив-
ності організації процесу формування й використання 
інформації та скороченню затрат часу на прийняття 
управлінських рішень. 

Під час економічного управління інноваційними 
проектами аграрних підприємств можна використову-
вати різноманітні інструменти (технології) управління, 
проте базовою технологією цього управління, яка за-
безпечує реалізацію його координувальної ролі, підви-
щує результативність використання окремих методів 
економічного управління, формуючи ефект синергії, 
варто визнати бюджетування [5], а базовим інстру- 
ментом вважаємо бізнес-план інноваційного проекту. 
Бюджетування проекту зводиться до визначення вар-
тості робіт, виконуваних у рамках проекту та процесу 
формування на цій основі бюджету проекту, що міс-
тить установлений розподіл витрат за видами робіт, 
статтями витрат, за часом виконання робіт, за цент-
рами витрат або в розрізі центрів відповідальності з 
метою досягнення цілей проекту й посилення контро-
льних функцій [16, с. 214]. 

Узагальнюючи зазначимо, що наш концептуаль-
ний підхід до побудови системи економічного управ-
ління інноваційними проектами аграрних підприємств 
базується на визначенні його теоретичної сутності з 
позицій діяльнісного, процесного та функціонального 
підходів. З позицій системного підходу систему еконо-
мічного управління інноваційними проектами аграр-
них підприємств розглядаємо як складовий елемент 
системи економічного управління інноваційною ді- 
яльністю, яка, у свою чергу, підпорядковується сис-
темі більш вищого ієрархічного рівня, а саме системі 
економічного управління аграрним підприємством за-
галом. З іншого боку, система економічного управ-
ління інноваційними проектами аграрних підприємств 
є складником системи управління інноваційними про-
ектами, яка, у свою чергу, підпорядкована системі ви-
щого ієрархічного рівня — управлінню проектами, що 
входить до системи управління аграрним підприєм- 
ством загалом. Водночас економічне управління інно-
ваційними проектами аграрних підприємств є підстави 
розглядати як відносно самостійну систему, що інтег-
рує в собі й координує всі види економіко-управлін-
ської діяльності, пов’язані з розробленням і реаліза-
цією інноваційних проектів, а її ефективне функціо-
нування може істотно впливати на результативність й 
економічну ефективність роботи аграрного підприєм-
ства загалом. 

 
Висновки 

На основі виконаного дослідження введено в на-
уковий обіг поняття «економічне управління іннова-
ційними проектами аграрних підприємств», під яким 
запропоновано розуміти, по-перше, інтегрувальний і 
координувальний вид управлінської діяльності, спря- 



ЛАТИШЕВА О. В. 
 

 
 

106 ВІСНИК ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ УКРАЇНИ 

мований на вирішення економічних завдань щодо до-
сягнення запланованого ефекту та підпорядкування їх 
загальній меті економічного управління діяльністю 
підприємств для зростання їх цінності для всіх груп 
стейкхолдерів (з позицій діяльнісного підходу); по-
друге, складний, багатоаспектний, динамічний, обме-
жений у часі процес, що включає управлінські дії, ме-
тою яких є досягнення стратегічних та оперативних 
цілей проекту через здійснення конкретних заходів з 
оптимізації співвідношення «інвестиції (і/або ви-
трати) — результати» (з позицій процесного підходу); 
по-третє, систему, що забезпечує прогнозування, пла-
нування, мотивацію, організацію, аналіз і контроль 
проектної діяльності (з позицій функціонального під-
ходу). 

Запропоновано концептуальний підхід щодо еко-
номічного управління інноваційними проектами аг- 
рарних підприємств, що визначає мету, суб’єкт, 
об’єкт, базові концептуальні положення, принципи, 
функції, методи, інструменти, складники, систему за-
безпечення; місце економічного управління іннова-
ційними проектами в системі економічного управ-
ління аграрним підприємством. Практичне застосу-
вання результатів дослідження в аграрних підприєм- 
ствах може сприяти підвищенню ефективності еконо-
мічного управління інноваційними проектами аграр-
них підприємств. 
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СУТНІСТЬ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТА СУЧАСНІ ЕКОЛОГІЧНІ НАПРЯМИ  

ЙОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ 
 
Постановка проблеми. Сучасний стан розвитку су-

спільства характеризується усвідомленням необхідно-
сті вирішення глобальних, регіональних, локальних 
екологічних проблем. Через те підприємство будь-якої 

галузі, що прагне зберегти конкурентні позиції, отри-
мати сприятливіші умови для міжнародної співпраці, 
має орієнтуватись на положення "Стратегії сталого  
розвитку "Україна - 2020" [1, 2], вітчизняні та міжна- 


