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Аналіз
перспектив
запровадження
підприємствами в Україні

інновацій

сільськогосподарськими

Інноваційні процеси у сільському господарстві України мають особливі характеристики. Більшість
підприємств потребують значних інвестицій для фінансування інноваційного розвитку. У статті
висвітлено фактори, що впливають на розвиток інноваційно-інвестиційної діяльності
сільськогосподарських компаній, проаналізовано їх інноваційний та інвестиційний потенціал.
Автори систематизують ряд ризиків та загроз, властивих інноваційно-інвестиційній діяльності
сільськогосподарських підприємств за допомогою SWOT-аналізу, що допомагає визначити їх
можливості. У статті запропонована матриця для вибору стратегічних альтернатив інноваційного
розвитку сільськогосподарських підприємств, що робить можливим об’єднання трьох векторів
інноваційно-інвестиційної діяльності: рівень інноваційної діяльності підприємств, об’єм
діяльності, найбільш придатні стратегії для подальшого розвитку.
Ключові слова: інноваційна діяльність, управління інноваційно-інвестиційною діяльністю,
агропромислові компанії.
Класифікація JEL: О13, О31, Q16.
Стаття знаходиться у відкритому доступі і може розповсюджуватися на умовах ліцензії Creative
Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International license, що дозволяє повторне використання,
розповсюдження та відтворення, забороняє використання матеріалів у комерційних цілях та
вимагає наявності відповідного посилання на оригінальну версію статті.
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Анализ перспектив внедрения инноваций сельскохозяйственными предприятиями в
Украине
Инновационные процессы в сельском хозяйстве Украины имеют особенные характеристики.
Большинство предприятий требуют значительных инвестиций для финансирования инновационного
развития. В статье освещены факторы, влияющие на развитие инновационно-инвестиционной
деятельности сельскохозяйственных компаний, проанализирован их инновационный и
инвестиционный потенциал. Авторы систематизируют ряд рисков
угроз, свойственных
инновационно-инвестиционной деятельности сельскохозяйственных предприятий при помощи
SWOT-анализа, помогающего определить их возможности. В статье предложена матрица для
выбора стратегических альтернатив инновационного развития сельскохозяйственных
предприятий, что делает возможным объединение трех векторов инновационно-инвестиционной
деятельности: уровень инновационной деятельности предприятий, объем деятельности, наиболее
подходящие стратегии для дальнейшего развития.
Ключевые слова: инновационная деятельность, управление инновационно-инвестиционной
деятельностью, агропромышленные компании.
Классификация JEL: О13, О31, Q16.
Статья находится в открытом доступе и может распространяться на условиях лицензии Creative
Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International license, что позволяет повторное использование,
распространение и воспроизведение, запрещает использование материалов в коммерческих целях и
требует присутствия соответствующей ссылки на оригинальную версию статьи.

