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У статті розглядаються проблеми підвищення ефективності функціонування продовольчої 

сфери та регіональної господарської системи на основі використання інноваційно-інвестиційної 
моделі розвитку харчопродовольчого комплексу регіонального рівня. 

Ключові слова: регіональний харчопродовольчий комплекс, мультиплікатор, інноваційно-
інвестиційна модель розвитку, розвиток. 

Постановка проблеми у загальному ви-
гляді. На думку доктора економічних наук 
В. Захарченка, “в сучасних умовах ключовим для 
всіх регіонів України, навіть аграрно-
індустріальної спеціалізації, є інноваційна та ін-
вестиційна стратегія” [4]. Погоджуючись з його 
твердженням, вважаємо, що за сучасних умов 
стратегія регіонального розвитку повинна базува-
тись на інноваційно-інвестиційній моделі, зміст 
якої полягає у прискореному розвитку високотех-
нологічних виробництв, спроможних виробляти 
продукцію з високою доданою вартістю, форму-
ванні експортного потенціалу цих виробництв, 
підвищенні технологічного рівня підприємств за-
вдяки прогресивним вітчизняним технологіям і 
світовим науково-технічним досягненням. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Вагомий внесок у дослідження теоретичних ос-
нов ефективного функціонування продовольчої 
сфери в регіоні та практичних рекомендацій що-

до її розвитку зробили такі науковці, як Борщев-
ський П. [8], Бутко М.[1], Гончаров В., Дейне-
ко Л.[7], Коваленко А.[7], Кропивко М., Лебедин-
ський Ю., Лисецький А., Мармуль Л., Опаць-
кий Л., Паламарчук М., Саблук П., Сичевський М., 
Чернюк Л. [9] та інші.  

У роботах цих вчених [1; 7; 8] закладене ва-
гоме теоретико-методологічне підґрунтя для до-
слідження проблем функціонування сфери про-
довольчого забезпечення населення країни та її 
регіонів. Однак трансформаційні процеси сучас-
ності, вагомість продовольчої сфери у націона-
льній економіці та її соціальна спрямованість ви-
значають необхідність поглиблення досліджень 
моделей її розвитку у складі продуктивних сил 
регіону за обставин посилення міжгалузевої інте-
грації. 

Формулювання цілей статті. Метою даної 
статті є дослідження впливу використання інно-
ваційно-інвестиційної моделі розвитку продово-
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льчої сфери на результати функціонування її 
суб’єктів та регіональної господарської системи 
загалом. 

Виклад основного матеріалу. Для вияв-
лення стратегічних пріоритетів інноваційно-
інвестиційної моделі регіонального розвитку важ-
ливим аспектом дослідження на мезорівні є ви-
значення ступеня тісноти взаємозв’язків між ви-
дами діяльності регіональної господарської сис-
теми. Як зазначає професор А. Мельник, за умо-
ви обмеженості ресурсів і відсутності чіткого від-
працювання на макро- та мезорівнях критеріїв 
відбору пріоритетів прогресивних структурних 
реформ, важливо враховувати здатність конкрет-
ної галузі мультиплікативно впливати на розвиток 
суміжних сфер, адже інвестування у високомуль-
типлікативну галузь здатне зумовити позитивні 
екстерналії щодо санації інших виробництв. Мак-
симальний ефект мультиплікації структурних 
зрушень промислово розвинених країн світу до-
сягається в галузях з максимальним коефіцієн-
том кореляції щодо інших сфер виробництва чи 
ВВП [6]. 

Тісноту взаємозв’язків окремої сфери вироб-
ництва регіону з іншими видами діяльності можна 
аналітично оцінити за допомогою коефіцієнтів 
кореляції обсягів продукції. В рамках нашого по-
дальшого дослідження з метою підтвердження 
доцільності, за умов дефіциту фінансових ресур-
сів, використання висококорельованих видів дія-
льності в ролі точок росту регіональної господар-
ської системи, у якості пілотного обрано Чернігів-
ський регіон. Проведені нами емпіричні дослі-
дження виявили, що серед основних видів госпо-
дарської діяльності Чернігівської області три 
сфери регіонального виробництва мають най-
більш тісні зв’язки з переважною більшістю сфер 
господарювання: виробництво харчових продук-
тів та напоїв, транспорт і зв’язок, торгівля. Усере-
днений коефіцієнт кореляції для зазначеної групи 
галузей набув значення 0,86 і наочно демон-
струє, що використання інноваційно-інвестиційної 
моделі розвитку для зазначених сфер здійснить 
значний позитивний вплив на переважну біль-
шість видів діяльності у регіоні. Це є підтвер-
дженням їхньої ядроформуючої ролі у розвитку 
регіональної господарської системи Чернігівської 
області. 

Важливо відмітити, що виробництво продук-
тів харчування відноситься до сфер діяльності зі 
значним мультиплікативним потенціалом, тобто 
забезпечує можливості розвитку значної кількості 
суміжних видів діяльності регіону, особливо для 
економіки України, де у структурі витрат домогос-
подарств на придбання продуктів харчування 
приходиться близько 50% [6]. Агреговано вплив 
зростання продовольчої сфери на економічний 
розвиток регіону можна оцінити за допомогою 
змін валового регіонального продукту (ВРП). 

Розглянемо більш детально механізм впливу 
на ефективність регіонального розвитку викорис-
тання інноваційно-інвестиційної стратегії функці-
онування регіонального харчопродовольчого 
комплексу (РХПК), котрий являє собою інтегро-
ване міжгалузеве формування, що об’єднує гос-
подарюючі суб’єкти, функціонування яких спря-
моване на розвиток продуктивних сил, гармоні-
зацію соціальних відносин, максимальне задово-
лення потреб населення в якісних харчових про-
дуктах з мінімальними витратами територіальних 
ресурсів та раціональним природокористуван-
ням. Базуючись на ієрархічних підходах до функ-
ціонально-компонентної структури міжгалузевого 
комплексу, в якості основних блоків РХПК виді-
лено ультраструктуру, діяльність якої спрямована 
на безпосереднє виробництво якісних, екологічно 
чистих продуктів харчування відповідно до по-
треб суспільства, та інфраструктуру, роль якої 
полягає у забезпеченні ефективного функціону-
вання суб’єктів ультраструктури та РХПК зага-
лом. 

Залучення додаткових інвестицій у поліп-
шення функціонування інфраструктури та ульт-
раструктури РХПК супроводжується різноманіт-
ними результатами (ефектами). Ефект (економі-
чний, соціальний, екологічний, ресурсний, науко-
во-технічний, податковий) виникає не лише у під-
приємств РХПК, а й у інших суб’єктів регіональної 
економіки. В результаті поліпшення взаємо-
зв’язків у межах РХПК виникають прямі (внутрі-
шні) ефекти. Оскільки процеси функціонування 
РХПК є нелінійними, тобто результати їх прояву 
принципово різняться для різних за рівнем розви-
тку, розміщенням, структурою та спеціалізацією 
РХПК, а самі результати зазвичай не мають пря-
мої залежності від обсягів використаних ресурсів, 
то автори вважають за доцільне скористатись у 
дослідженнях теорією синергізму. 

Під синергійним ефектом [2; 3; 11], як одним 
з основних мотивів утворення інтегрованих струк-
тур, в тому числі і РХПК, розуміється зростання 
ефективності діяльності за рахунок поєднання, 
інтеграції, злиття окремих частин в єдину систему 
на основі отримання ефектів синергії, коли пози-
тивний ефект від взаємодії учасників об’єднання 
всередині системи перевищує суму ефектів дія-
льності кожного учасника окремо [2]. 

Пропонуємо в межах нашого дослідження під 
синергійним ефектом взаємодії підприємств у 
рамках РХПК розуміти зміну ефективності діяль-
ності підприємств внаслідок взаємодії з іншими 
економічними організаціями, що зумовлюється 
виникненням так званого системного ефекту 
(ефекту емерджентності) та супроводжується 
частковою втратою кожним з партнерів їх страте-
гічної автономності (або незалежності у прийнятті 
стратегічних рішень). 

Ефекти синергії збільшують можливості 
отримання позитивного ефекту від нової якості 
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нелінійних динамічних взаємозв’язків між елеме-
нтами РХПК та РХПК і його оточенням. 

Характеризуючи появу синергійних ефектів, 
що виникають внаслідок інноваційно-
інвестиційного розвитку підприємств в рамках 
РХПК, з урахуванням існуючих теоретико-
практичних розробок [2; 3; 11] виокремимо сфери 
їх прояву:  

– синергія сфери виробництва, яка призво-
дить до максимального використання виробничих 
потужностей, до економії накладних витрат, тоб-
то підвищує ефективність використання техніко-
технологічних потенціалів; 

– синергія сфери управління, пов’язана з пе-
ревагами корпоративного управління, що забез-
печує передумови для більш повної реалізації 
управлінських потенціалів галузевого, міжгалузе-
вого і регіонального рівнів; 

– синергія сфери НДКР, котра реалізується 
через нарощення науково-дослідних потенціалів 
суб’єктів у рамках РХПК; 

– синергія сфери трудових відносин, що мо-
же бути досягнута шляхом впровадження моде-
лей стимулювання праці персоналу та виникає 
внаслідок нарощення кадрового потенціалу, оскі-
льки зростають можливості навчання, обміну до-
свідом, внутрішньої ротації кадрів тощо;  

– синергія сфери фінансів, пов’язана з утво-
ренням нових можливостей раціональної органі-
зації фінансово-валютних операцій за рахунок 
спільного фінансування та проявляється через 
повнішу реалізацію фінансових потенціалів 
суб’єктів у межах РХПК;  

– синергія сфери диверсифікації, котра 
пов’язана із розширенням сфери діяльності під-
приємства і переміщенням ресурсів між зонами 
господарювання у межах РХПК на основі пере-
профілювання, аутсорсингу, інсорсингу тощо; 

– синергія сфери збуту, котра оцінюється як 
ефекти від поєднання збутових потенціалів розрі-
знених підприємств у межах РХПК та виникає 
внаслідок переваг підприємств комплексу з по-
гляду маркетингу, реклами, дослідження ринку, 
спільного розподілу тощо;  

– синергія сфери інвестування як мультиплі-
кативний ефект від використання інвестиційних 
можливостей кожного окремого учасника ХПК 
регіону. 

Важливо звернути увагу, що отримання ефе-
ктів синергії збуту проявляється на рівні РХПК в 
цілому як синергія інвестування. Синергія інвес-
тування є мультиплікативним ефектом від вико-
ристання інвестиційних можливостей кожного 
структурного підрозділу, які розміщені у межах 
території регіону. Досягти синергії інвестування 
можливо на основі постійного реінвестування.  

Основні прояви синергійних ефектів, що 
спричинені інвестиційно-інноваційним розвитком 
РХПК можуть набути форми: зростання обсягів 
реалізації продуктів харчування; підвищення яко-

сті продуктів харчування; зростання виручки та 
прибутку підприємств комплексу; зниження мате-
ріало- та енергомісткості виробництва; підвищен-
ня курсу акцій компаній комплексу та рівня капі-
талізації; диверсифікація виробництва; створення 
та освоєння нових технологічних процесів тощо. 

У той же час вигоди від інтеграції і комплекс-
ного розвитку РХПК не вичерпуються тільки си-
нергійними ефектами, які проявляються в рамках 
самого РХПК, оскільки багато в чому ефекти спі-
льної дії носять характер не тільки короткостро-
кових, а і довгострокових змін зовнішнього сере-
довища – джерела генерації зазначених змін. 

Окрім внутрішніх ефектів, які проявляються в 
рамках РХПК, також утворюються опосередковані 
ефекти (зовнішні). Вони проявляються через ре-
зультати, отримані основними макроекономічни-
ми суб’єктами регіональної економіки (домогос-
подарства, регіон, закордон). При цьому виникає 
мультиплікативний ефект, який в загальному під-
сумку відображається прирощенням валового 
регіонального продукту (ВРП) (рис. 1). 

Оцінити вплив інвестування інноваційного 
розвитку РХПК на загальну ефективність функці-
онування регіону можна за допомогою мультиплі-
катора розвитку РХПК, який показує, на скільки 
зросте ВРП при вкладанні інвестицій у розвиток 
РХПК. 

Сучасна економіка [5; 12] розглядає мульти-
плікаційний процес у часі, тобто використовують 
динамічну теорію мультиплікатора. За цією теорі-
єю мультиплікація вже не розглядається як коро-
ткотерміновий акт, а отже, мультиплікаційний 
ефект є ефектом довгострокової загальноеконо-
мічної рівноваги. Головна особливість прояву му-
льтиплікаційного ефекту полягає у тому, що при-
рощення ВРП за своєю величиною перевищує 
первинні вкладення в розвиток РХПК, які можуть 
бути вербально представлені у низці взаємозу-
мовлених процесів. 

Додаткові капіталовкладення у будівництво, 
реконструкцію чи модернізацію об’єктів інфра-
структури та ультраструктури РХПК трансфор-
муються у формі залучення висококваліфікова-
них фахівців, використання капіталомісткого нові-
тнього високопродуктивного обладнання, освоєн-
ня передових технологій, суміщення операцій 
обслуговування, ліквідації дублюючих функцій та 
розширення якості, асортименту і своєчасності 
надання послуг, підвищення екологічності проду-
кції та виробництва. Всі ці трансформаційні про-
цеси в якості прямого впливу спрямовані на зни-
ження сумарних витрат підприємств ультраструк-
тури, покращення якості товарів, приведення у 
відповідність структури товарів смакам та запи-
там споживачів, зниження їх матеріало- й енер-
гомісткості, диверсифікації виробництва та мак-
симізації прибутку, що у загальному підсумку за-
безпечить зростання обсягів виробництва продо-
вольства. 
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Рис. 1. Синергійні ефекти та механізм дії мультиплікатора розвитку РХПК 

 
Зазначені зміни призведуть до поліпшення 

конкурентних позицій вітчизняних товаровироб-
ників продовольчих товарів як на внутрішньому, 
так і на міжнародних ринках за рахунок підви-
щення співвідношення якості та ціни продуктів 
харчування. 

Зовнішні прояви цього можна оцінити за ра-
хунок збільшення обсягів реалізації продуктів ха-
рчування на міжнародних ринках (експорт), зме-
ншення обсягів споживання імпортних продуктів 
харчування та зниження імпортозалежності регі-
онального виробництва.Зростання обсягів реалі-
зації і харчових продуктів, і послуг в межах РХПК, 
викликані дією синергійних ефектів, спонукатиме 
зростання зайнятих у цій сфері, підвищення рівня 
їх заробітної плати, дивідендів акціонерів та реа-
льних доходів населення регіону. Це вплине на 
сукупний регіональний попит на продовольчому 

ринку (частку з додаткових доходів населення 
спрямує на збільшення споживання продуктів 
харчування). Зростання попиту на продукти хар-
чування спровокує подальше довготривале роз-
ширення масштабів виробництва РХПК. 

Зазначені зміни призведуть до збільшення 
надходжень до бюджету, створення нових робо-
чих місць та підвищення рівня зайнятості в регіо-
ні, поліпшення показників продовольчої безпеки, 
зростання ефективності структури регіональної 
економіки, що в підсумку створить можливість 
додаткового фінансування державних закупівель 
продуктів харчування для бюджетних установ і 
державного резерву та цільового інвестування. 

Окрім вищезазначеного, розширення однієї 
сфери виробництва в межах регіону (виробницт-
во продуктів харчування) зумовлює зростання 
попиту на товари виробничого призначення (за-
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соби праці та предмети праці). Таким чином, мо-
жна стверджувати, що якісні поліпшення в органі-
зації функціонуванні РХПК знайдуть зовнішні 
прояви у поведінці всіх макроекономічних 
суб’єктів регіональної економіки. Зростаючі обся-
ги реалізації продуктів харчування РХПК слугу-
ють передумовою розширення масштабів вироб-
ництва та рівня концентрації як ультраструктури, 
так і інфраструктури ХПК, котре буде здійснюва-
тися за рахунок подальшого спрямування частки 
отриманого прибутку в нові інвестиції та носити-
ме не одноразовий характер, а набуде форми 
обороту капіталу за формою розширеного від-
творення. Важливою перевагою зазначеного 
процесу є переважання інтенсивних факторів 
зростання, спричинених односпрямованою змі-
ною двох взаємозумовлених факторів: з одного 
боку створюються умови для здійснення чистого 
інвестування з метою розширення виробництва 
продуктів харчування, з іншого – відбувається 
зростання платоспроможного попиту на продукти 
харчування. За рахунок такої взаємодії одночас-
но збалансовано підвищуються потенційні мож-
ливості і потреби продовольчої сфери регіону. 

Поетапне проходження всіх стадій розшире-
ного відтворення РХПК призведе до зростання 
доданої вартості, створеної всіма видами діяль-

ності в межах комплексу та збільшить ВРП. Сту-
пінь впливу мультиплікативного прирощення 
ВРП, спричинене інвестуванням розвитку РХПК, 
буде визначатися вагомістю даної сфери вироб-
ництва у створенні регіонального продукту та ча-
сткою доданої вартості у її ціні.  

Загальне прирощення ВРП (∆ВРП) являє со-
бою суму безпосереднього (викликаного зміною 
обсягів реалізації продуктів харчування) та інду-
ційованого прирощення ВРП (викликаного опосе-
редкованою зміною обсягів реалізації всіх видів 
діяльності регіону). 

Графічно послідовна схема дії мультипліка-
тора розвитку РХПК представлена на рис. 2. По-
чаткова регіональна рівновага характеризується 
точкою Е0, котрій відповідає величина ВРП0. При-
рощення доданої вартості РХПК, що виникає 
внаслідок зростання інвестицій у розвиток РХПК, 
зміщує графік сумарної доданої вартості регіону 
вгору на величину ∆ВРПХП (точка L). Така зміна 
доданої вартості відобразиться у зростанні ВРП 
на таку ж величину ∆ВРПбезп = ∆ВРПХП (точка J). 
ВРП набуде значення ВРПХП, однак, потрапивши 
до стану рівноваги економіка регіону не набуде 
статичного значення, а продовжить реагувати на 
попереднє розширення.  

 
 

  
 

Рис. 2. Схема дії мультиплікатора розвитку РХПК 
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рощення ВРП. Така ланцюгова реакція буде від-
буватися, доки економіка не прийде до точки Е1, 
котрій відповідає величина ВРП1. Загальна зміна 
ВРП (∆ВРП) являє собою суму безпосереднього 
та індуційованого прирощення ВРП. Величина 
індуційованого прирощення ВРП, що спричинене 
ланцюговою реакцією суміжних видів діяльності 
регіональної економіки, визначається перш за 
все рівнем комплексності і пропорційності розви-
тку регіональної економіки: чим більш тісний вза-
ємозв’язок між галузями економіки регіону, тим 
більшою буде ланцюгова реакція за рахунок ін-
дуційованого прирощення ВРП. 

Проведені нами дослідження дозволили ви-
явити, що основними факторами інноваційно-
інвестиційної моделі розвитку РХПК, котрі впли-
вають на розвиток господарської системи регіону, 
є обсяг реалізації продуктів харчування, кількість 
інновацій та величина інвестицій. 

Розрахована за матеріалами Чернігівського 
регіону [10] модель набула вигляду: 
 ВРП = 7097,36 + 3,27·Х1 + 5,50·Х2 + 24,42·Х3, (1) 

де ВРП – валовий регіональний продукт, 
млн. грн.; 

Х1 – обсяг виробництва харчових продуктів 
та напоїв, млн. грн.; 

Х2 – кількість впроваджених інновацій (тех-
нологічних процесів та видів продукції), одиниць; 

Х3 – інвестиції в основний капітал, млн. грн. 

Розрахунок на основі даної моделі теоретич-
них значень ВРП за п’ять років (2006-2010 рр.) 
підтверджує достовірність моделі, оскільки точ-
ність розрахункових величин коливається лише в 
межах 1% та забезпечує об’єктивність її викорис-
тання у практичній діяльності з метою розробки 
напрямів розвитку та прогнозування продоволь-
чої сфери регіону. 

Представлена модель засвідчує, що най-
більш вагомим фактором зростання ВРП при ви-
користанні інноваційно-інвестиційної моделі роз-
витку ХПК Чернігівського регіону є обсяг інвести-
цій у сферу виробництва продуктів харчування та 
напоїв. Еластичність ВРП щодо цього фактору 
становить 2,134, тобто при зростанні обсягів ін-
вестицій у сферу виробництва продуктів харчу-
вання на 1%, величина ВРП зросте на 2,134%. 
Однак, зважаючи на обмежений обсяг інвестуван-
ня продовольчої сфери регіону протягом останніх 
років, найбільший вплив на зростання ВРП у до-
сліджуваному періоді здійснювала динаміка обся-
гів виробництва продуктів харчування. 

Висновки з дослідження. Функціонування 
РХПК на основі використання інноваційно-
інвестиційної моделі дозволить перетворити про-
довольчу сферу на точку зростання регіональної 
господарської системи і забезпечить умови її 
сталого розвитку. 
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В статье рассмотрены проблемы повышения эффективности функционирования продоволь-
ственой сферы и региональной хозяйственной системы на основе использования инновационно-
инвестиционной модели развития пищепродовольственного комплекса регионального уровня. 

Ключевые слова: региональный пищепродовольственный комплекс, мультипликатор, иннова-
ционно-инвестиционная модель развития, развитие. 

The article discusses the problem of improving the efficiency of the food sector and regional economic 
systems through the use of innovation and investment model of development Foodstuff complex regional 
level. 

Key-words: region Foodstuff complex, multiplier, The innovation and investment model of development, 
development. 
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У статті розкрито суть понять «інновації» та «інноваційна діяльність». Досліджено інстру-

менти реалізації інноваційних заходів та проаналізовано ефективність їх застосування., Розгля-
нуті сучасні умови застосування інновацій на прикладі конкретних підприємств, а також проаналі-
зовані показники ефективності впровадження інновацій у рослинництво. 

Постановка проблеми у загальному ви-
гляді. Нестабільна політична ситуація на теренах 
української державності, нестійка і несформована 
законодавча база (наприклад Закон України « 
Про ринок землі в Україні»), не спроможна під-
вищувати економічну стабільність, запроваджен-
ня відкритості ринків на території нашої держави, 
менталітет людини пострадянського світогляду, 
невміння правильно вести бізнес – ось ці причи-
ни, які найближчим часом потрібно подолати в 
контексті розгляду української проблеми запро-
вадження інноваційної техніки і технологій у сіль-
ське господарство і збільшення інвестицій в нашу 
країну загалом. Внаслідок зниження платоспро-
можності товаровиробників у сільському госпо-
дарстві спостерігається спад рівня технічної за-
безпеченості, темпів оновлення матеріалотехніч-
ної бази. Це приводить до здійснення неповного 
обсягу технологічних операцій та проведення їх із 
запізненням, що, в свою чергу, зумовлює зни-
ження врожайності сільськогосподарських куль-
тур, зменшення обсягів продукції, зниження її 
якості, значних затрат і підвищення її собівартос-
ті. А також до  нездатності конкурувати на внут-
рішньому та зовнішньому ринку. 

Запровадження інноваційних технологій в 
технологічну, маркетингову та організаційну сфе-
ру сприяє економічній та соціальній ефективності 
сільськогосподарського виробництва. Вирішення 
проблем активізації інноваційної діяльності під-
приємств - головна запорука здійснення успішних 
ринкових реформ. Крім того, досвід розвинутих 
країн свідчить, що вихід з економічної кризи не-
можливий без активізації інноваційної діяльності.  

Інноваційна діяльність є важливою складо-
вою прискорення розвитку сільського господарст-
ва. ЇЇ результативність залежить від професійного 
рівня наукових кадрів та спеціалістів сільськогос-
подарського виробництва. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Проблемі інноваційної діяльності та організацій-
но-економічному механізму ведення сільськогос-
подарського виробництва в аграрних підприємст-
вах присвячені праці відомих вчених-економістів, 
зокрема: В.Г. Андрійчука, А.П. Гайдуцького, 
О.І.Дація, М.Ф. Кропивко, В.Я. Амбросова, 
М.Я. Дем’яненка, І.В. Курцева, Г.М. Ніконова, 
П.Т. Саблука та ін. 

Формулювання цілей статті. Виявлення 
позитивних сторін, щодо  застосування іннова-
ційних технологій в аграрному виробництві. 

Викладення основного матеріалу дослі-
дження. Ефективний розвиток сільськогосподар-
ського виробництва в ринкових умовах ґрунту-
ється на нових інноваційних принципах господа-
рювання. Сутність інноваційної діяльності поля-
гає у поєднанні  поступального розвитку науки, 
техніки й аграрного виробництва. 

Нововведення – це новостворені або вдос-
коналені  конкурентоспроможні технології, проду-
кція або послуги, також організаційно – технічні 
рішення  виробничого, адміністративного та ко-
мерційного характеру, що суттєво поліпшують 
структуру та якість виробництва. Процес застосу-
вання  вперше в виробництві нових наукових 
здобутків започатковує інноваційну діяльність. 

Згідно із законодавством України інноваційна 
діяльність – це діяльність, спрямована на вико-


