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ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ  

ЯК СКЛАДОВА СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ БІЗНЕСУ 
 

У статті визначено сутність соціальної відповідальності бізнесу на основі існуючих наукових підходів. Виявлено, 
що в сучасних умовах функції підприємництва мають бути доповнені соціальною функцією, адже підприємницька 
діяльність в ринковій економіці нерозривно пов'язана з поняттям відповідальності (перед державою, суспільством, 
партнерами). Обґрунтовано сутність соціальних інвестицій, показано відмінність між благодійністю та соціальним 
інвестуванням, здійснюваним компаніями шляхом реалізації внутрішніх та зовнішніх соціальних програм. 

Ключові слова: відповідальність, бізнес, соціальна відповідальність бізнесу, соціальна функція підприємництва, 
соціальне інвестування, персонал, підвищення кваліфікації, інтелектуальний капітал, соціальний розвиток. 

В статье определена сущность социальной ответственности бизнеса на основе существующих научных по-
дходов. Выявлено, что в современных условиях функции предпринимательства должны быть дополнены социаль-
ной функцией, поскольку предпринимательская деятельность в рыночной экономике неразрывно связана с понятием 
ответственности (перед государством, обществом, партнерами). Обоснована сущность социальных инвестиций, 
показано отличие между благотворительностью и социальным инвестированием, осуществляемым компаниями 
путем реализации внутренних и внешних социальных программ. 

Ключевые слова: ответственность, бизнес, социальная ответственность бизнеса, социальная функция пред-
принимательства, социальное инвестирование, персонал, повышение квалификации, интеллектуальный капитал, 
социальное развитие. 

Essence of social responsibility of business has been determined in the article on the basis of existent scientific approaches. 
It has been educed that in the present conditions the entrepreneurship functions should be complemented by a social function. 
In a market economy entrepreneurial activity is indissolubly related to the concept of responsibility (to the country, society and 
partners). Nature of social investment has been substantiated in the article, the difference between charity and social investing 
carried out by the company through the implementation of internal and external social programs has been shown. 

Keywords: responsibility, business, social responsibility of business, social function of enterprise, social investing, person-
nel, in-plant training, intellectual capital, social development. 

 
Взаємообумовленість суспільства і бізнесу припус-

кає об'єктивний вибір бізнесу на користь соціально-
орієнтованої, відповідальної і моральної економічної 
стратегії. Суспільство впливає на ефективність функці-
онування бізнесу якістю робочої сили, рівнем купівель-
ної спроможності, стабільними умовами праці. Благо-
получне соціальне оточення сприяє розвитку бізнесу і 
стимулює його соціальну відповідальність. Успішний 
бізнес створює робочі місця, інвестує у виробництво 
товарів і послуг, виплачує податки і, зрештою, призво-
дить до підйому економіки. Реалії сьогоднішнього світу 
підказують, що не можна досягнути блага суспільства 
без гармонійного поєднання всіх його сторін [2, с. 60]. 
Це обумовлює необхідність становлення такого роду 
взаємодії, в ході якої бізнес повинен здійснювати мак-
симально позитивний вплив на суспільство, не втрача-
ючи при цьому власної економічної ефективності. 

Теоретичні та практичні аспекти соціальної відпові-
дальності бізнесу досліджуються у працях Г. Боуена, 
П. Друкера, Ф. Котлера, М. Портера, М. Фрідмена. У 
вітчизняній науковій літературі проблемам соціальної 
відповідальності бізнесу присвячені публікації О. Бан-
дирської, К. Белявської, З. Галушки, Х. Гальчак, О. Грі-
шнової, Н. Піроженко, Н. Саприкіної, А. Софієнко та ін. 
Однак питання підвищення кваліфікації персоналу ком-
паній як складової соціальної відповідності бізнесу ви-
світлені недостатньо, що й обумовило мету даної стат-
ті. Завданнями, які ставить перед собою автор, є: вияв-
лення соціальних аспектів функціонування бізнесу у 
сучасних умовах; обґрунтування сутності соціальної 
відповідальності бізнесу на основі існуючих наукових 
підходів; виділення проблем соціальної відповідальності 
на рівні відповідальності бізнесу перед своїми робітни-
ками та формулювання пропозицій щодо їх вирішення. 

Українська економіка характеризується поглиблен-
ням розриву між багатими і бідними, слабкістю грома-
дянського суспільства, розчаруванням у здатності дер-
жави виконувати свої функції. Результатом стали ско-
рочення тривалості життя, погіршення його якості, стану 
здоров'я громадян; зростання настроїв пасивності й 
апатії. Ці явища негативно впливають на стійкий соціа-
льний розвиток суспільства. Небажання та неготовність 

суб'єктів господарювання у критичній ситуації надавати 
переваги соціально значущім інтересам і цілям, відійти 
від вузькогрупових, корпоративних, тимчасових пріори-
тетів призводить до швидкого накопичення протестного 
потенціалу в суспільстві, зростання соціальної напруже-
ності, конфліктних ситуацій [6, с. 140]. Український бізнес 
не залишається осторонь, виділяючи кошти і допомага-
ючи тим, хто цього потребує, однак окремі приклади бла-
годійності не можуть вирішити проблеми в цілому і ситу-
ація вимагає здійснення системних заходів. 

Соціальна відповідальність бізнесу успішно й ефек-
тивно реалізується в усьому світі. Нині не існує єдиного 
загальновизнаного розуміння сутності соціальної відпо-
відальності. Проте усі підходи до визначення цього по-
няття єдині в одному: соціальна відповідальність – це 
відповідальність компанії перед усіма людьми та орга-
нізаціями, з якими вона стикається в процесі діяльності, 
і перед суспільством в цілому. Під відповідальністю 
розуміється здатність соціального суб'єкта селективно, 
усвідомлено реагувати, контролювати, прогнозувати, 
управляти, генерувати свою активність. Відповідаль-
ність – акт рефлексії суб'єктом свого авторства по від-
ношенню до обставин, в яких він опинився, своєї здат-
ності робити вибір і впливати на ту ситуацію, в яку він 
потрапив. Відповідальність ідентифікується з мораль-
ними зобов'язаннями. Прийняття на себе відповідаль-
ності, перенесення відповідальності, зняття з себе від-
повідальності означають міру готовності суб'єкта по-
вною мірою враховувати усі наслідки своїх дій або без-
діяльності. У філософії ідея відповідальності розвива-
ється в нерозривному зв'язку з темою свободи (свободи 
ухвалення рішення, свободи дій тощо), ставлення і 
провини. Розуміння відповідальності корелює з розу-
мінням свободи. Свобода – одна із засадничих для єв-
ропейської культури ідей, що відбиває таке відношення 
суб'єкта до своїх дій, при якому він є їх визначальною 
причиною і вони, таким чином, безпосередньо не обу-
мовлені природними, соціальними, міжособистісно-
комунікативними, індивідуально-внутрішніми або інди-
відуально-родовими чинниками. Міра свободи людини 
упевнюється мірою її відповідальності [8, с. 75]. 
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Соціальна відповідальність бізнесу – це концепція, 
що заохочує компанії брати на себе зобов'язання з ре-
алізації значимих внутрішніх і зовнішніх соціальних про-
грам, результати яких сприяють розвитку компанії, під-
вищуючи її стійкість у довгостроковій перспективі; по-
ліпшенню її репутації й іміджу як соціально відповіда-
льного суб'єкта, а також розвитку суспільства в соціа-
льній, економічній та екологічній сферах. Дискурс щодо 
соціальної відповідальності бізнесу (підприємництва) 
сходить до такого суб'єкта як підприємець. Спочатку 
найголовнішою метою і функцією підприємництва було 
отримання максимального прибутку. З часом почали 
виділяти ще й соціальну функцію підприємництва. Со-
ціальна функція підприємництва сприяє прогресу тех-
нологій, техніки, науки, організації виробництва, підви-
щенню якості продукції і зниженню витрат виробництва, 
створенню нових робочих місць і зайнятості населення, 
а, отже, створює основи багатства людей і суспільства 
в цілому. Фігура підприємця в сучасній ринковій еконо-
міці нерозривно пов'язана з поняттям відповідальності 
(перед державою, суспільством, партнерами). Якщо під 
відповідальністю розуміти відношення залежності лю-
дини від чогось, що сприймається нею в якості визна-
чальної основи для ухвалення рішень і здійснення дій, 
тоді соціальна відповідальність бізнесу – відповідаль-
ність суб'єктів бізнесу за дотримання норм і правил, 
неявно визначених або невизначених законодавством 
(в області етики, екології, милосердя, людинолюбства, 
співчуття тощо) [5, с. 1]. Концепція соціальної відпові-
дальності бізнесу вже довгий час відома на Заході, про-
те справжній інтерес до неї зародився зовсім нещодав-
но. 1992 р. став свого роду роком визнання соціальної 
ролі бізнесу на міжнародному рівні: він ознаменувався 
проведенням "Саміту Землі", на якому вперше було 
піднято питання про способи урівноваження інтересів 
бізнесу з інтересами усього суспільства, в першу чергу, 
з питань збереження довкілля [3, с. 337]. У розвинених 
країнах світу ідея соціально відповідального бізнесу 
широко поширена у суспільній свідомості. Упродовж 
років накопичувалися і розвивалися технології, що за-
безпечують успішну реалізацію проектів і програм соці-
ально відповідального бізнесу, розроблялися стандар-
ти і критерії оцінки соціальної відповідальності компа-
ній, виникли різні форми інституціоналізації відповідних 
соціальних практик. Слід підкреслити, що в різних краї-
нах участь бізнесу у вирішенні соціальних проблем або 
жорстко регулюється у рамках чинного комерційного, 
податкового, трудового, екологічного законодавства, 
або здійснюється самостійно під впливом спеціально 
встановлених стимулів і пільг. 

Компанії не просто інвестують кошти у соціально 
значущі проекти, у розвиток освіти, медицини, науки, 
виробництва, підтримуючи соціально незахищені верс-
тви населення, піклуючись про природоохоронні захо-
ди, але й отримують від цього користь. Саме це відріз-
няє соціальну відповідальність бізнесу від традиційної 
благодійності. Українському бізнесу слід перейти від 
безсистемної благодійності до соціального інвестуван-
ня, здійснюваного шляхом реалізації внутрішніх та зов-
нішніх соціальних програм. В якості соціальних інвести-
цій бізнесу розглядаються матеріальні, технологічні, 
інтелектуальні й інші ресурси, а також фінансові кошти 
компаній, що направляються на реалізацію соціальних 
програм, з метою отримання ефекту, здатного довго-
строково впливати на імідж, підвищення репутації біз-
несу, прибуток і капіталізацію компанії. В якості внутрі-
шніх соціальних інвестицій бізнесу розглядаються його 
вкладення у власний соціальний розвиток. 

Нині можна сказати, що з'являється корпорація ново-
го типу. Вона є морально відповідальною як перед лю-
дьми, які в ній працюють, так і перед усіма, хто опиняєть-
ся під впливом її діяльності [9, с. 34]. У широкому розу-
мінні, соціальна відповідальність бізнесу на першому, 
базовому рівні – це відповідальність бізнесу перед свої-
ми робітниками, тобто виплата заробітної плати, підтри-
мання її на стабільному рівні, надання соціальних гаран-
тій, створення належних умов та безпека праці, розвиток 
персоналу через повчальні програми і програми підгото-
вки та підвищення кваліфікації; по можливості – створен-
ня нових робочих місць. Також до цього рівня відповіда-
льності бізнесу перед своїми робітниками можна віднес-
ти забезпечення працівників адекватними умовами не 
лише праці, але й життя: профілактичне лікування, буді-
вництво житла, додаткове медичне і соціальне страху-
вання співробітників, надання допомоги працівникам в 
критичних ситуаціях, розвиток соціальної сфери тощо. 
На другому рівні – це відповідальність підприємства пе-
ред тим регіоном, де воно функціонує, тобто участь у 
вирішенні проблем населення, сімей, екологічних про-
блем. І на третьому рівні бізнес має співвідносити свій 
розвиток з інтересами країни, тобто брати участь у роз-
витку всієї економічної системи, вдосконалювати інфра-
структуру освіти, охорони здоров'я, охорони екосистеми 
тощо. Можна виділити п'ять головних елементів соціаль-
ної відповідальності: відповідальність компанії у взаємо-
відносинах з партнерами; відповідальність відносно спо-
живачів; відповідальна політика відносно персоналу; 
екологічна відповідальність, а також відповідальність 
компанії перед суспільством в цілому. 

Політика відносно працівників займає важливе місце 
в загальній політиці соціальної відповідальності. Соціа-
льна відповідальність перед персоналом визначає 
зміст таких документів, як опис обов'язків, трудові конт-
ракти, впливає на систему оцінки якості роботи співро-
бітників, просування по службі, політику відносно пре-
мій, підвищення оплати праці тощо. Соціально відпові-
дальна компанія вкладає ресурси в інформування пра-
цівників про принципи соціальної відповідальності, 
включає ці питання в програму внутрішнього тренінгу. 
Окрім цього, в змісті соціальної відповідальності зазви-
чай виділяють наступні основні категорії: ініціатива; 
освіта; культура та мистецтво. По-перше, зусилля під-
приємства мають бути спрямовані на підтримку ініціа-
тив з розвитку комерційної діяльності і формування 
доброзичливих взаємовідносин з громадськістю. По-
друге, підприємство має надати широкі можливості для 
молоді і трудового колективу в цілому в області підго-
товки і перепідготовки висококваліфікованих фахівців 
відповідно до вимог світового ринку і національної еко-
номіки. По-третє, підтримка культури і мистецтва під-
вищує якість життя, з боку фірми може бути надана 
допомога в організації різноманітної творчої діяльності 
для консолідації суспільства. 

Розвиток персоналу є однією з найважливіших 
складових соціальної відповідальності бізнесу. Компа-
нії, заради залучення і збереження талановитих, висо-
кокваліфікованих фахівців, формування та розвитку їх 
інтелектуального капіталу, здійснюють низку заходів: 
підвищення кваліфікації та професійний розвиток робі-
тників, застосування мотиваційних схем оплати праці, 
надання співробітникам соціального пакету, створення 
умов для відпочинку і дозвілля, підтримка внутрішніх 
комунікацій в організації, участь співробітників в ухва-
ленні управлінських рішень тощо. К. Свейбі відносить 
до інтелектуального капіталу три компоненти: індивіду-
альну компетентність, внутрішню структуру фірми та її 
зовнішню структуру [13]. Індивідуальна компетентність 
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– це, за визначенням К.Свейбі, здатність персоналу 
діяти у різних ситуаціях, знання, уміння, досвід, ціннос-
ті, енергія, відношення до справи і клієнтів, соціальні 
навички та комунікативність. Внутрішня структура фір-
ми утворюється з внутрішніх змінних фірми, створених 
працівниками даного підприємства. До них належать 
цілі, завдання, моделі, технології, комп'ютерні й адміні-
стративні системи, патенти, концепції, авторські права, 
"ноу-хау", системи мережної взаємодії. До внутрішньої 
структури відносять також неформальні групи, культуру 
і "дух" фірми. Зовнішня структура фірми поєднує зв'язки 
із замовниками і постачальниками, відносини з конку-
рентами, репутацію фірми, бренди і торгові марки. Пе-
рший елемент, за Л. Едвінссоном та М. Мелоуном, є 
індивідуальною цінністю робітників і втілений у праців-
никах компанії чи їхніх колективах у вигляді знань, до-
свіду, навичок, конкурентних властивостей, здібностей 
до нововведень персоналу, а також у загальній культу-
рі, філософії фірми, її внутрішніх цінностях. Людський 
капітал, за Л. Едвінссоном, – це "сукупність знань, прак-
тичних навичок і творчих здібностей робітників компанії, 
прикладена до виконання поточних задач. Інші його 
складові – моральні цінності компанії, культура праці і 
загальний підхід до справи. Людський капітал не може 
бути власністю компанії" [12, с. 24]. 

Орієнтація фірми на успіх вимагає розробки цілої 
системи культурно-етичних цінностей, формування ор-
ганізаційної культури, що поєднує всіх працівників ком-
панії в єдине ціле. Сукупність таких цінностей формує 
культурний капітал підприємств та організацій. Цей 
компонент включає також історію фірми, її культуру, 
традиції, філософію, культуру праці і відносин персона-
лу, норми поведінки. "Мораль знову стає нагальною 
потребою, а отже, прибутковим капіталовкладенням" [1, 
с. 94]. Арт Клейнер зазначає, що формування культур-
ного капіталу є доволі складною задачею, оскільки 
культура "...повільно зароджується, поступово викрис-
талізовуючись, визріваючи, постійно "настоюючись" і 
набуваючи власного темпераменту в міру того, як люди 
через досвід пізнають, який стиль поведінки для даної 
конкретної компанії є прийнятним, а який – ні" [11, 
с. 172]. Представницьке обстеження великих корпора-
цій США і Західної Європи визначило, що серед висо-
коприбуткових фірм 85% мали спеціалізовані підрозді-
ли, що безпосередньо відповідають за впровадження 
моральних цінностей, 58% – спеціальні програми куль-
турної роботи серед персоналу [7, с. 171]. 

До соціального капіталу підприємств та організацій 
належать соціальні норми, довіра, сукупність суспіль-
них та неформальних об'єднань, інтерперсональні 
(міжособистісні) зв'язки, встановлені різними шляхами 
(в тому числі за допомогою електронних мереж) з ін-
шими робітниками фірми, фахівцями з метою отриман-
ня ділової інформації, знань, практичного досвіду. Та-
кож до соціального капіталу можна віднести соціальні 
технології тренінгу, тестування, відбору персоналу, 
управління конфліктами, розвитку лідерства, заохочен-
ня ініціативи, тобто створення та вдосконалення умов 
для координації і кооперації заради взаємної вигоди. 

У сучасних умовах професійні знання, на жаль, дуже 
швидко застарівають. "Характерною рисою сучасної 
вищої освіти є постійне оновлення змісту освіти, іноді – 
докорінна зміна навчальних планів, створення спеціа-
льностей та напрямів. Зокрема, бібліотеки американсь-
ких університетів вважають підручники понад дволіт-
ньої давності застарілими" [10, с. 44]. Щорічно у світо-
вому господарстві, за оцінкою західних дослідників, 
"відмирає понад 500 старих професій і виникає понад 
600 нових. Якщо раніше вищої освіти було достатньо 

для 20-25 років практичної діяльності, то зараз оптима-
льний термін її ефективності складає 5-7 років, а в га-
лузях, що визначають науково-технічний прогрес, – 2-
3 роки" [4, с. 320]. Це означає, що в деяких галузях ін-
новаційні цикли коротші, ніж час підготовки фахівців.  

Перекваліфікація посідає важливе місце у системі 
професійної підготовки, оскільки процес збільшення кіль-
кості професій постійно прискорюється. Основними при-
чинами цього процесу є наступні: по-перше, нові профе-
сії виникають на стиках вже існуючих; по-друге, спостері-
гається збільшення кількості професій зі зростанням 
спеціалізації всередині кожної з них; по-третє, з'являють-
ся синтетичні професії, які є синтезом раніше відомих 
професій в одну якісну нову. Це спричиняє потребу в 
неперервному підвищенні кваліфікації і перепідготовці 
персоналу як складової соціальної відповідальності біз-
несу. Якщо немає постійного оновлення знань, то деква-
ліфікація неминуча. Система постійного підвищення ква-
ліфікації і перекваліфікації в ідеалі повинна бути розра-
хована на все свідоме життя людини, аж до глибокої 
старості, а не тільки до досягнення пенсійного віку. Тоді 
людина буде відчувати себе корисним членом суспільст-
ва протягом всього життя, та її знання і сили будуть соці-
ально потрібні. Це створить потребу в постійному про-
фесійному та особистісному розвитку. Таким чином, і 
освітня система, і розвиток персоналу як складова соціа-
льної відповідальності бізнесу мають швидко та адеква-
тно реагувати на зміну кон'юнктури ринку праці. 

Накопичений ідейний багаж і практичний досвід со-
ціально відповідального ведення бізнесу сьогодні вима-
гають теоретичного осмислення. Компанії реалізують 
масштабні та довгострокові соціальні проекти, розви-
ваючи не лише програми для персоналу і традиційні 
"адресні" форми допомоги, але й інноваційні, такі, як 
підтримка фондів місцевих співтовариств. У багатьох 
регіонах стали вже звичними ярмарки соціальних прое-
ктів, благодійні бали та інші форми грантових конкурсів. 
В якості способу інформування суспільства про свої 
благодійні програми компанії використовують соціальні 
звіти, декларують місію і корпоративні цінності підпри-
ємства. Таким чином, бізнес демонструє прихильність 
принципам відкритості і прозорості. Провідні школи біз-
несу починають включати у свої програми курси етики 
відповідального бізнесу. 

Однак доволі часто керівництво компаній сприймає 
соціальну відповідальність бізнесу як допомогу тим, хто її 
потребує, або як періодичне спонсорство. Якщо спон-
сорський проект не узгоджується зі стратегією підприєм-
ства, то покупець сприйме участь компанії в такому про-
екті як ще один спосіб самореклами. У такому разі осно-
вною помилкою українських компаній є те, що соціальна 
відповідальність у діяльності багатьох підприємств віді-
грає роль швидше одноразового, ніж системного заходу. 
Єдиного універсального підходу до формування соціа-
льної відповідальності бізнесу підприємств та необхідної 
для цього структури не існує. Кожний окремий випадок 
специфічний і має враховувати особливості підприємст-
ва, мету його діяльності, розмір, вид економічної діяль-
ності, культурно-географічні особливості тощо [6, с. 144]. 
Таким чином, подальша розробка даної проблематики 
потребує як пропаганди і принципів соціальної відпові-
дальності бізнесу, так і розробки, поширення та впрова-
дження відповідних організаційних методик. 

Проголосивши себе соціальною державою, Україна 
прагне досягнення певного рівня соціальної захищенос-
ті свого населення, досягнення певних соціальних ста-
ндартів. З точки зору соціальної екології абсолютно 
очевидно, що в цьому процесі не суспільство повинне 
отримати від влади і бізнесу обіцянку досягти якогось 
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рівня соціальних гарантій, а саме громадянське суспі-
льство повинне сформулювати і представити владі та 
бізнесу очікуваний рівень соціальних стандартів і захи-
щеності громадян. Тому складання соціальної звітності 
бізнес-структурами з активною участю представників 
громадянського суспільства можна розглядати як один 
з реальних практичних кроків у цьому напрямку. Необ-
хідно визначити роль бізнесу і держави в розвитку гро-
мадянського суспільства, у тому числі облік нефінансо-
вих ризиків у стратегії розвитку бізнесу, пошук механіз-
мів участі бізнесу в соціальних проектах, спрямованих 
на розвиток громадянського суспільства, вироблення 
стандартів корпоративної соціальної звітності. 

Основні проблеми подальшого ефективного впро-
вадження соціальної відповідальності бізнесу в Україні 
полягають у слабо сформованому публічному попиті на 
соціальну активність приватного сектору: суспільний 
запит не сформульований, публічні уявлення про спра-
ведливість спотворені, механізми публічного інформу-
вання та суспільного визнання соціальної роботи ком-
паній є слабкими. На нашу думку, соціальна відповіда-
льність бізнесу має реалізовуватись через добровіль-
ний або законодавчо визначений державою внесок 
приватного сектору у суспільний розвиток. 
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СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА  

В АГРАРНІЙ СФЕРІ 
 

Автором обґрунтовано методологічну основу та методику дослідження стратегічних пріоритетів інноваційного 
розвитку підприємств аграрного сектору економіки України. Удосконалено методику застосування SWOT-аналізу 
інноваційного розвитку підприємств аграрної сфери в комбінуванні з методами моделювання інноваційних змін. 

Ключові слова: стратегія, пріоритет, розвиток, новація, інновація, інноваційний розвиток, методологія, методи-
ка дослідження. 

Автором обосновано методологическую основу и методику исследования стратегических приоритетов иннова-
ционного развития предприятий аграрного сектора экономики Украины. Усовершенствована методика применения 
SWOT-анализа инновационного развития предприятий аграрной сферы в комбинировании с методами моделирования 
инновационных изменений. 

Ключевые слова: стратегия, приоритет, развитие, новация, инновация, инновационное развитие, методология, 
методика исследования. 

The author substaintiates the methodological principles and the technique of the research of strategic priorities on the 
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Світова економіка третього тисячоліття відзначається 

надзвичайно швидкими темпами росту, основними чин-
никоми якого є поширення інноваційних процесів та 
впровадження їх в усі сфери господарської діяльності, в 
тому числі в сільському господарстві. Нині більша части-
на підприємництва в аграрній сфері усвідомлює величе-
зну роль інновацій у підвищенні конкурентоздатності та 
економічної ефективності виробництва, посиленні конку-
рентних переваг аграрної продукції, розширенні сфери 
бізнесу та перспектив освоєння нових ринків. В умовах 
глобалізації економіки, дослідження проблеми інновацій-
ного розвитку вітчизняного агробізнесу повинно ґрунту-
ватися на аналізі внутрішнього та зовнішнього середо-
вища виробничо-господарської діяльності підприємств, 
тобто давати оцінку потенційним можливостям впрова-
дження інновацій задля досягнення такого стратегічного 
рівня підприємництва, який би відзначався високим сту-
пенем ефективності та конкурентоспроможності на внут-
рішньому та міжнародному ринках аграрної продукції.  

Поняття "розвиток" та "інновація" тісно пов'язані між 
собою, часто передують одне одному, або виступають 
системою в залежності від вимог та обставин навколи-
шнього світу. У буденному розумінні поняття "розвиток" 
пов'язане з поняттям прогресу, проте у сфері філософ-
ського і наукового вживання, воно фіксує буття системи 
як єдність прогресу і регресу, оновлення і руйнування, 
самоствердження і самознищення [4, с.577].  

Сучасні вчені тлумачать та класифікують інновації 
залежно від теми, об'єкта та предмета дослідження 
(рис. 1). Так, Х. Рігс наводить таке просте, але ємке 
визначення: "інновація – це комерційне освоєння нової 
ідеї" [8]. Нельсон та Уінтер визначають "інновацію" як 
зміну рутини. Життєздатність інновації, на їх думку, за-
лежить від того, як її оцінять споживачі [2, с.46]. Актуа-
льним та сучасним є визначення М. Портера: "інновації 
– це можливість здобути конкурентні переваги" [3, 
с.171]. Сучасний російський вчений, Б. І. Шайтан, за-
значає, що інновації стосовно АПК – це нові технології, 
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