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Анотація. Визначено, що основними напрямами активізації інноваційної діяльності у кормовиробниц-

тві є створення організаційних форм управління інноваційними проектами у галузі, які відповідають специфіці 

діяльності сільськогосподарського підприємства. Запропоновано загальні підходи до управління діяльністю у 

кормовиробництві, яка зосереджена на інноваційній складовій економічного зростання галузі.  
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Abstract. Directions enhance innovation in forage production. I.F Grabczuk 

Question increasing innovation activity feed is one of the most urgent at the present stage of development of 

the agricultural sector , since innovation is the foundation for increasing the production of high-quality forage. 

However , the fact that fodder yield in innovation does not allow it to provide a high and sustainable economic 

development . These problems are caused by the imperfection of the methodological tools of innovation activity in 

forage production . The study determined that the implementation of innovations in feed production process is subject 

to the conditions of effective and fruitful interaction between all participants and performers provided by structuring 

their rights , duties and responsibilities within the innovation project and the coordination of their current duties within 

the existing management structure of agricultural enterprises. Singled out options such organizational and structural 
problem solving management of innovation projects in forage : linear programming form, coordination and project 

management target . The existence of different organizational forms of management innovation in forage allows you to 

select the one that corresponds to the specific activity of the enterprise , the scale and type of project and the ability to 

use tried and tested form of undertaking structural interaction between the branches and levels of government. Proved 

that the priorities enhance innovation in fodder farms which would increase the efficiency of the industry, should be 

considered: market research and food resources , the implementation of a comprehensive analysis of the cost of feed 

production , forecasting production volumes and sales of feed , evaluating the effectiveness of an innovative project in 

forage production , risk analysis , determination methods of minimizing and insurance. 

 

Постановка проблеми. Питання підви-
щення інноваційної активності кормовироб-
ництва є одним із найактуальніших на су-
часному етапі розвитку аграрного сектора 
економіки, оскільки саме інновації є підґру-
нтям для збільшення виробництва високоя-
кісних кормів. Однак, те що кормовиробни-
цтво поступається в інноваційній сфері не 
дає змоги забезпечити його високий і стій-
кий економічний розвиток. Ці проблеми 
обумовлені недосконалістю методичного 
інструментарію управління інноваційною 
діяльність у кормовиробництві. З цією ме-
тою запропоновано загальні підходи до 
управління діяльністю у кормовиробництві, 
яка зосереджена на інноваційній складовій 
економічного зростання галузі.  

Аналіз останніх досліджень. Ґрунтовне 
дослідження окремих аспектів інноваційно-
го розвитку й ефективності інновацій в аг-
ропромисловому виробництві здійснили у 
своїх працях вітчизняні науковці: М.В Зу-

бець, В.В. Козлов, М.Ф. Кропивко, Л.П. Ма-
рчук, Ю.Ф. Мельник, П.Т. Саблук,  
О.Г. Шпикуляк та інші [1-13]. Їх праці є ґру-
нтовними, однак аналіз теорії та практики 
впровадження інновацій у кормовиробницт-
ві вказує на низку невирішених проблем, 
щодо управління інноваційною діяльністю у 
кормовиробництві. Це дає підстави ствер-
джувати, що дана проблема потребує прове-
дення окремого дослідження.  

Метою статті є обґрунтування теоретич-
них підходів та розробка практичних реко-
мендацій щодо напрямів активізації іннова-
ційної діяльності у кормовиробництві. 
Об’єктом дослідження є процес управління 
інноваційною складовою у кормовиробниц-
тві.  

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Концепція підвищення ефективно-
сті кормовиробництва є однією із провідних, 
покладених в основу забезпечення продово-
льчої безпеки країни та формування інтегра-
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тивної моделі вітчизняного аграрного секто-
ра до ЄС. Вирішення поставлених завдань 
передбачає необхідність реалізації такої мо-
делі розвитку кормовиробництва, яка на-
дасть змогу максимально розкрити іннова-
ційний потенціал кормовиробництва та пос-
тійно нарощувати його в ринкових умовах. 

На початковому етапі здійснення іннова-
ційної діяльності у кормовиробництві пе-
редбачається створення організаційних 
структур, що забезпечують прийняття і реа-
лізацію управлінських рішень за всіма аспе-
ктами інноваційної діяльності у кормовиро-
бництві сільськогосподарських підприємств. 
Реалізація інновацій у виробничому процесі 
кормовиробництва можлива за умов ефек-
тивної і плідної взаємодії всіх учасників і 
виконавців, що забезпечується структуру-
ванням їхніх прав, обов’язків і відповідаль-

ності в межах інноваційного проекту та уз-
годженням їх з поточними обов’язками в 
межах чинної структури управління сільсь-
когосподарського підприємства (рис. 1). Ви-
діляємо такі варіанти організаційно-

структурного розв’язання завдань управлін-
ня інноваційними проектами у кормовироб-
ництві. Найпростішою є лінійно-програмна 
форма управління, що передбачає виокрем-
лення в межах чинної організаційної струк-
тури цільової групи, яка здійснюватиме 
управління інноваційними проектами.  

Координаційне управління, сутність яко-
го полягає у призначенні вищим керівницт-
вом сільськогосподарського підприємства 
керівника проекту. На керівника покладають 
особливі повноваження і відповідальність за 
реалізацію проекту, не усуваючи його від 
виконання постійних обов’язків.  

 

 

 

Рис. 1. Організаційна схема управління інноваційною діяльністю у кормовиробництві 
Джерело: власні дослідження. 
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Проектно-цільове управління зорієнтова-
не на створення проектної групи і виділення 
керівника проекту з покладенням на нього 
абсолютних повноважень і відповідальності 
за планування, оперативне управління, фі-
нансування виконання всіх робіт за проек-
том. Його завдання полягає в тому, щоб за-
безпечити реалізацію проекту у встановлені 
терміни із заданими технічними вимогами і 
витратами. Цей організаційний механізм є 
найефективнішим під час реалізації проектів 
у кормовиробництві, пов’язаних із зміною її 
стратегічних цілей або шляхів їх досягнен-
ня. 

Існування різних організаційних форм 
управління інноваційними проектами у кор-
мовиробництві дає змогу вибрати ту, що ві-
дповідає специфіці діяльності підприємства, 
масштабу і типу проекту і дає змогу опти-
мально використовувати напрацьовані у пі-
дприємстві форми взаємодії між структур-
ними ланками та рівнями управління. 

З огляду на масштабність і різноплано-
вість зазначених завдань управління іннова-
ційною діяльністю у кормовиробництві 
сільськогосподарських підприємств охоп-
лює стратегічні й оперативні аспекти. Стра-
тегічне управління інноваційною діяльністю 
кормовиробництва, дає змогу віднайти і ре-
алізувати такі інноваційні проекти, які 
спрямовані на забезпечення ефективного 
функціонування і розвитку галузі на тривалу 
перспективу. 

Важливе місце у кормовиробництві посі-
дає оперативне управління інноваційною 
діяльністю. Його сутність полягає у скла-
данні календарних планів-графіків виконан-
ня робіт у кормовиробництві і контролю-
ванні їх виконання; вивченні економічних, 
організаційно-управлінських, соціально-

психологічних факторів, що справляють 

вплив на здатність галузі у підприємстві 
здійснювати інноваційну діяльність; напра-
цюванні ефективних організаційно-

економічних форм організації інноваційної 
діяльності.  

Лише постійна і систематична інновацій-
на діяльність у кормовиробництві сільсько-
господарського підприємства забезпечує 
ефективність і довготривале її існування. 
Що глибше нововведення проникають у ви-
користовувані матеріальні ресурси, то біль-
ша віддача від вкладених у виробництво ко-
рмів інвестицій. Однак упровадження ново-
го несе в собі елемент ризику. Будь-яка ін-
новація, втручаючись у поточну виробничу 
діяльність, є початком змін, які справляють 
вплив на величину економічних показників 
– прибутку, собівартості, продуктивності 
праці, обсягів продукції тощо. Цим обумов-
лена обережність менеджерів щодо новов-
ведень, їх бажання ретельно обґрунтувати 
кожну інноваційну пропозицію. Ті, нововве-
дення що довели свою результативність, на-
були широкого використання, підсилюючи 
інноваційні можливості галузі у підприємст-
ві і підвищуючи ефективність управління 
інноваційними процесами. 

Висновки. Обґрунтовано, що пріоритет-
ними напрямами активізації інноваційної 
діяльності у кормовиробництві сільськогос-
подарських підприємств, які сприятимуть 
підвищенню ефективності галузі, слід вва-
жати: дослідження кон’юнктури ринку кор-
мів і ресурсів; здійснення комплексного 
аналізу витрат на виробництво кормів, про-
гнозування обсягів виробництва і продажу 
кормів; оцінювання ефективності інновацій-
ного проекту у кормовиробництві; аналіз 
ризиків, визначення методів їх мінімізації і 
страхування. 
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