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THE CONCEPT OF STRATEGIC MANAGEMENT OF INNOVATIVE PROJECTS
IN THE DEVELOPMENT OF KNOWLEDGE ECONOMY AND DECENTRALIZATION

У статті розглянуто концепцію стратегічного управління інноваційними проєктами в умовах роз�
витку знаннєвої економіки та децентралізації. У результаті проведеного дослідження запропоновано
концепцію менеджменту симультанного стратегування грошових потоків на основі удосконаленого
адаптивного ітеративно�інкрементального підходу Agile�mix. Зазначена модель на основі добору оп�
тимальної сукупності економічно вигідних інноваційних проєктів, заснованих на ефективному виз�
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ
ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

Наявність значного теоретико�методологічного

підгрунтя та практичних рішень щодо вирішення пробле�

матики залучення фінансових джерел в інноваційні

проєкти підприємств дещо спрощує розв'язування по�

ставленої мети дослідження. Одночасно існує потреба

об'єднання новітніх досягнень сучасного менеджменту

в умовах активізації розвитку знаннєвої економіки та по�

треби в оновленні моделювання інноваційних систем та

технологій управління у умовах відкритих ринкових еко�

номік та зростаючої конкуренції. Стимулювання та

підтримка розвитку інноваційної діяльності підприємств

є одним із головних заходів зміцнення продовольчої

безпеки національних систем більшості країн світу,

оскільки саме ефективне використання інновацій забез�

печує високий рівень конкурентоспроможності аграр�

ного виробництва, стимулює аграрних виробників до

створення нових робочих місць, дозволяючи забезпе�

наченні необхідного обсягу грошових коштів, дозволяє у процесі їх реалізації максимізувати при�
бутки усіх зацікавлених у цьому осіб. При оцінці економіко�математичної моделі симультанного стра�
тегування грошових потоків у процесі здійснення інноваційної діяльності підприємств слід відзначи�
ти, що ітеративно�інкрементальний підход її побудови дозволяє врахувати вплив фактору невизна�
ченості та швидкозмінності інституціонального середовища, а розрахунок економічної ефективності
інноваційних проєктів на основі визначення показників чистого дисконтованого доходу сприяє більш
точному прогнозуванню їх результату. Зазначене дозволяє в процесі прийняття управлінських рішень
менеджерами проєктів визначати необхідність використання аутсорсингу в інноваційній діяльності,
адаптувати розроблені сценарії реалізації проєктів та своєчасно приймати рішення в умовах роз�
витку знаннєвої економіки та децентралізації.

As a result of the research the concept of management of simultaneous strategy of cash flows on the
basis of the improved adaptive iterative�incremental approach Agile�mix is offered. This model based on
the selection of the optimal set of cost�effective innovation projects, based on the effective determination
of the required amount of money, allows in the process of their implementation to maximize the profits of
all stakeholders. In addition, the proposed model serves as a tool for redistribution of financial, production
and legal risks and negative environmental factors by monitoring them at intermediate stages of
implementation of segments of the innovative project of the agricultural enterprise, as it performs selection
functions within the strategy of developing innovative products having the lowest degree of risk of execution.
When evaluating the economic�mathematical model of simultaneous cash flow strategying in the process
of innovative activities of agricultural enterprises, it should be noted that the iterative�incremental approach
to its construction allows to take into account the influence of uncertainty and variability of the institutional
environment. more accurate prediction of their outcome. This allows in the process of making managerial
decisions by project managers to determine the need to use outsourcing in innovation, to adapt the
developed scenarios for project implementation and make timely decisions depending on how environmental
factors change. Taking into account the indicator of net discounted income by segments of the innovation
project provides space for managing internal changes of the enterprise and increases its adaptive capacity
due to the ability to adjust operating costs and determine the feasibility of already implemented and planned
segments in the intermediate stages of the innovation project.

Ключові слова: концепція, стратегічне управління, інноваційні проєкти, розвиток, знаннєва економіка,
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чувати безперебійні надходження у бюджети усіх рівнів,

що сприяє підвищенню соціально�економічних гарантій

населення. При цьому успішність ведення агробізнесу,

заснованого на інноваціях, особливо на стартових ета�

пах його реалізації залежить від наявності достатніх

обсягів фінансових коштів та їх безперебійному надход�

женні протягом усього життєвого циклу розвитку під�

приємства. Складність ефективного стратегування гро�

шових потоків в інноваційні проєкти підприємств поля�

гає у необхідності одночасного врахування наявного

фінансового забезпечення для реалізації інноваційних

проєктів в умовах ризику, а також вирішення пробле�

матики деформації, викривлення та низького рівня точ�

ності зовнішньої інформації, яка впливає на об'єк�

тивність процесу прийняття управлінських рішень. Ви�

рішити зазначене завдання можливо за допомогою за�

пропонованої концепції вибору ефективних інновацій�

них проєктів в процесі реалізації симультанного стра�

тегування грошових потоків, що дозволяє узгодити різні

інноваційні проєкти між собою та визначити доцільні

джерела залучення інвестицій відповідно кожного ета�
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пу здійснення певного інноваційного проєкту, а також

унеможливлює виникнення ситуації перевищення витрат

лімітованих фінансових коштів над їх надходженням.

Зазначені факти актуалізують тему дослідження.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І
ПУБЛІКАЦІЙ, В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО
РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ ПРОБЛЕМИ І НА ЯКІ
СПИРАЮТЬСЯ АВТОРИ, ВИДІЛЕННЯ
НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ, КОТРИМ
ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ ОЗНАЧЕНА СТАТТЯ

Дослідженню методів визначення фінансової спро�

можності, розподілу грошових коштів у процесі реалі�

зації ризикованих інноваційних проєктів під час страте�

гування та проєктування підприємницької діяльності

присвячено праці багатьох науковців [1—10]. Однак,

розроблені даними науковцями моделі не дозволяють

врахувати взаємозв'язки між різними інноваційними

проєктами та специфікою їх грошового забезпечення

при виборі оптимального проєкту або сукупності проєк�

тів для подальшої реалізації. Варто зазначити про не�

обхідність подальших досліджень у напрямі стратегу�

вання процесу прийняття обгрунтованих управлінських

рішень у діяльності підприємств з урахуванням ризиків,

аутсорсингу та конкуренції.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті — дослідити концепцію стратегічного

управління інноваційними проєктами в умовах розвит�

ку знаннєвої економіки та децентралізації.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

На думку авторів, симультанне стратегування — це

синхронізований процес управління інноваційними

проєктами підприємств в умовах підвищених ризиків та

конкуренції, направлений на впровадження у операцій�

ну діяльність сукупності заходів, інструментарію та

принципів спрямованих на забезпечення безперебій�

ності грошових потоків в інноваційні проєкти з можли�

вістю залучення сторонніх організацій. Симультанне

стратегування інноваційними проєктами підприємств

пропонуємо реалізовувати на основі удосконаленого

адаптивного ітеративно�інкрементального підходу

Agile�mix. Необхідність використання якого полягає у

формуванні оптимальної сукупності рентабельних інно�

ваційних проєктів підприємств заснованих на ефектив�

ному визначенні необхідного обсягу грошових коштів,

що дозволить у процесі їх реалізації максимізувати при�

бутки усіх зацікавлених у цьому осіб. Варто зазначити,

що обов'язковими умовами зазначеного стратегування

повинні бути: узгоджена між інвесторами та спожива�

чами інформація щодо сукупності бажаних інновацій�

них та інвестиційних проєктів з визначеними термінами

їх реалізації; дані проєкти в процесі господарської діяль�

ності можуть реалізовуватися незалежно один від од�

ного та мати різні терміни виробничого процесу, закін�

чення або комерціалізації; на кожному етапі реалізації

інноваційного проєкту повинен забезпечуватися безпе�

ребійний рівень грошових надходжень, що передбачає

високий рівень платоспроможності венчурного підприє�

мства та ліквідності його коштів; визначальним кри�

терієм при ухваленні управлінських рішень інвестора�

ми та споживачами стосовно реалізації інноваційних

проєктів є наявність в них високого рівня суспільної ко�

рисності, а для інвестиційних проєктів — отримання без

затримок відсоткових платежів за користування фінан�

совими коштами або венчурним капіталом. Поетапне за�

стосування інструментарію симультанного стратегуван�

ня передбачає використання в діяльності підприємств

аутсорсингу, що дозволить за рахунок використанням

зовнішніх джерел залучати трудові ресурси до управ�

ління інноваційними проєктами в умовах недосконалої

внутрішньої кадрової політики, підвищених ризиків та

конкуренції.

З метою вирішення проблематики деформації, ви�

кривлення та низького рівня точності зовнішньої інфор�

мації, яка впливає на об'єктивність процесу прийняття

управлінських рішень, а також факту ризикованого фун�

кціонування інноваційних підприємств у швидкозміню�

ваних інституціональних умовах ринкової економіки,

вважаємо за необхідне у процесі формування економі�

ко�математичної моделі симультанного стратегування

грошових потоків в інноваційні проєкти підприємств

використовувати у менеджменті проєктів удосконале�

ний авторами адаптивний ітеративно�інкрементальний

підход Agile�mix. Методологія, функції, принципи та цілі

даного підходу, фундаментально засновані на теорії

Agile Manifesto щодо управління проєктами у ризико�

ваному швидкозмінному середовищі та обмеженості

інформації, розробленому групою програмістів у

2001 році [2]. Водночас удосконалений авторами підхід

Agile�mix полягає у інваріантній сегментації реалізації

проєкту за окремими частинами з використанням у про�

цесі проєктного менеджменту авторських mix�прин�

ципів. Сегментація проєктів передбачає їх подальше по�

єднання у єдине ціле, що передбачає логічне закінчен�

ня реалізації проєкту інвесторами та підприємцями. Це

дозволяє управлінцю, який відповідає за реалізацію

проєкту в процесі його сегментного розподілу швидко

отримувати, накопичувати, критично аналізувати та ви�

користовувати інформацію на кожному етапі життєво�

го циклу проєкту. Крім того, реалізація mix�принципів

дозволяє менеджеру підприємства приймати ефективні

рішення щодо необхідності корегування виробничих

програм, залучення додаткових ресурсів на умовах аут�

сорсингу, удосконалення маркетингової політики, зміни

виконавців, необхідності диверсифікації виробництва

стосовно проєктів, які планується реалізовувати. Вико�

ристання у діяльності підприємств авторського підходу

Agile�mix дозволяє менеджеру реактивно реагувати на

зовнішні та внутрішні зміни в умовах реалізації іннова�

ційних проєктів та швидко адаптувати розгалужені скла�

дові проєктів до цих змін.

 В умовах неоднозначності та різноманітності

наслідків від операційного процесу спрямування грошо�

вих коштів у створення, впровадження та комерціаліза�

цію інноваційного товару (роботи, послуги) їх інкремен�

тування неможливо описати у вигляді єдиного ланцюгу

цінностей управлінських дій в традиційній концепції

проєктного менеджменту. Більш правильним буде впро�
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вадження в проєктний менеджмент удосконалений ав�

торами адаптивний ітеративно�інкрементальний підход

Agile�mix, який передбачає систематичне застосування

вперше впроваджених у цьому підході принципів: дифе�

ренціації (сегментації грошових потоків відносно етапів

реалізації інноваційного проєкту та їх засвоєння після

розрахунку рентабельності кожної складової проєкту);

конвергенції (наближення логіки розподілу менеджера�

ми грошових потоків в інноваційні проєкти, з урахуван�

ням інституціональних змін певного стану зовнішнього

середовища за умов якого, здійснюється діяльність

підприємства). У зв'язку з цим, у процесі формування

економіко�математичної моделі реалізації ітеративно�

інкрементального підходу Agile�mix на основі принципів

диференціації та конвергенції пропонується враховува�

ти поліваріантність стану зовнішніх чинників впливу на

здійснення інноваційної діяльності підприємств. При

цьому протягом життєвого циклу реалізації інновацій�

ного проєкту кожне джерело грошового потоку спря�

мованого в інновації розраховується, як сальдо доходів

і операційних витрат на заплановані виробничі або не�

виробничі робити, необхідні для здійснення запланова�

ної інноваційної діяльності.

Після визначення менеджерами поліваріантності

стану зовнішніх чинників впливу на здійснення іннова�

ційної діяльності підприємств (реалізації принципу кон�

вергенції) існує потреба у конкретизації сукупності інно�

ваційних проєктів та синхронного їх забезпечення гро�

шовими коштами протягом усього періоду. Зазначені дії

дозволяють реалізовати інноваційні проєкти з мінімаль�

ними ризиками за рахунок конкретизації впливу на

проєкти різних варіантів розвитку подій в інституціо�

нальному оточенні підприємств та за допомогою обчис�

лення альтернативних джерел фінансування або

розмірів грошових потоків для кожного інноваційного

проєкту за різних сценаріїв змін зовнішнього оточення,

які можуть виникнути у процесі реалізації проєкту. У

такому контексті менеджерам важливо передбачити всі

можливі сценарії реалізації інноваційних проєктів з ура�

хуванням зовнішніх чинників впливу, конкуренції та ри�

зиків. Далі за кожним сценарієм трансформацій зов�

нішнього середовища для зменшенням ризиків необхі�

дно на мікрорівні визначити стратегії реалізації кожно�

го інноваційного проєкту та зміни його грошових потоків

у разі необхідності. Тобто, виходячи із можливих наслід�

ків для підприємницької діяльності за рахунок настан�

ня певних подій, слід передбачити розподіл фінансових

ризиків для всіх підприємницьких проєктів за рахунок

обчислення такого обсягу коштів, які у подальшому бу�

дуть використані в якості вихідних даних для побудови

фінансові кошти 

Зародження 
інноваційного  проекту 

(X) 

Сегментація 
інноваційного проекту 
та грошових потоків 

Сегмент №1 (S1) 

Сегмент №2 (S
2
) 

Сегмент №“N” (S
n
) 

Посегментне виконання інноваційного проекту: реалізація принципу 
диференціації

Грошовий потік №1 (SFP1) 

Грошовий потік №2 (SFP2) 

Грошовий потік № “N” 
(SFPn) 

Прийняття рішення щодо 
необхідності перерозподілу 
можливих ризиків та зміни 

джерел або обсягів 
фінансування сегментів 

 

Поєднання сегментів інноваційного проекту та їх взаємоузгодження

 

Завершення інноваційного проекту

Поліваріантність стану зовнішніх факторів впливу: реалізація принципу 
конвергенції

фінансові кошти

фінансові кошти

Виконання 
сегменту №1 (S1) 

Виконання 
сегменту №2 (S2) 

Виконання 
сегменту №N (Sn) 

Надходження інформації до 
менеджерів щодо фактичного 
розміру необхідних грошових 
коштів та можливих ризиків 

Ф
ормування карти ризиків та залучення на умовах 

аутсорсингу  фахівців-експертів

Рис. 1. Архітектоніка процесу симультанного стратегування грошових потоків в інноваційні
проєкти підприємств у межах ітеративно*інкрементального підходу Agile*mix

Джерело: запропоновано авторами.
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економіко�математичної моделі симультанного стра�

тегування грошових потоків в інноваційні проєкти. Арх�

ітектоніку симультанного стратегування грошових по�

токів в інноваційні проєкти підприємств на основі вико�

ристання принципів диференціації та конвергенції в ме�

жах ітеративно�інкрементального підходу Agile�mix

відображено на рисунку 1.

Відповідно до рисунка 1, при використанні симуль�

танного стратегування грошових потоків в інноваційні

проєкти підприємств на основі використання принципів

диференціації та конвергенції в межах ітеративно�інкре�

ментального підходу Agile�mix пропонується посегмен�

тне виконання інноваційних проєктів, які слід реалізо�

вувати окремо, з подальшим їх поєднанням та застосу�

ванням аутсорсингу. При цьому кожному сегменту роз�

поділеного інноваційного проєкту повинен відповідати

певний обсяг грошових коштів, що спрямовується пе�

редусім на зменшення фінансових ризиків підприємств

або їх перерозподіл у процесі виконання даного сегмен�

ту проєкту та, по�друге, на забезпечення прибутку для

інвестора за рахунок ефективної реалізації інновацій�

ного проєкту загалом. Проміжний етап фінансового за�

безпечення інноваційного проєкту передбачає не�

обхідність проведення оцінювання ефективності його

реалізації, після чого отримані результати будуть вико�

ристанні менеджером проєкту або іншими відповідаль�

ними особами для прийняття управлінських рішень та

подальшого формування стратегії щодо перегляду об�

раних операційних дій або зміни джерел та обсягів їх

фінансування. Реалізація підходу Agile�mix на етапі за�

вершення проєкту передбачає поєднання його сегментів

та розрахованих за ними результатів у єдине ціле та об�

грунтування підсумкового висновку щодо доцільності

виконання інноваційного проєкту у цілому. Крім цього,

важливою умовою забезпечення підходу Agile�mix про�

тягом життєвого циклу інноваційного проєкту є збере�

ження платоспроможності та ліквідності венчурного

підприємства, а у разі його банкрутства — пошук ме�

неджерами підприємства додаткових фінансових дже�

рел, тобто витрати на виконання кожного з сегменту

проєкту не повинні перевищувати доходів від реалізації

останніх.

Визначати рівень економічної ефективності сег�

ментів інноваційного проєкту пропонуємо шляхом роз�

рахунку показнику чистого дисконтованого доходу для

кожного з них за формулою (1):

 (1),

де  — запланований розмір доходів від вико�

нання n�го сегменту інноваційного проєкту;

  — запланований розмір операційних вит�

рат на виконання n�го сегменту інноваційного проєкту;

t — часова межа (життєвий цикл або його стадії),

протягом якого відбувається реалізація n�го сегменту

інноваційного проєкту.

  — ставка дисконтування з урахуванням інфляції

за часову межу t (життєвий цикл або його стадії), що

розраховується за формулою (2):

    (2),

де  — номінальна процентна ставка за часову

межу t (життєвий цикл або його стадії);

 — очікуваний за певну часову межу t (життєвий

цикл або його стадії) темп інфляції.

Реалізація принципу диференціації в межах ітера�

тивно�інкрементального підходу Agile�mix у симультан�

ному стратегуванні передбачає посегментне виконання

інноваційного проєкту з використанням карти ризиків

та аутсорсингу, відповідно до рисунка 1. У зв'язку зі

змінами стратегії менеджменту підприємства внаслідок

реагування на зовнішнє оточення для отримання запла�

нового розміру грошових надходжень може виникати

необхідність збільшення або зменшення запланованих

обсягів операційних витрат (  ) за рахунок прий�

няття менеджерами проєкту відповідних управлінських

рішень, заснованих на отриманій на проміжних етапах

виконання певного сегменту вхідної інформації щодо

зміни протягом часової межі t (життєвого циклу або його

стадії) структури та/або ступеню впливу на нього фінан�

сових, виробничих, юридичних ризиків або інших чин�

ників зміни зовнішнього середовища підприємства за�

галом (3):

           (3),

де  — фактичний розмір операційних вит�

рат на виконання n�го сегменту інноваційного проєкту,

що визначається за формулою (4):

 (4),

де  — змінна межа (у відносному вимірі) пері�

оду t значення вірогідності настання і�того типу фінан�

сових ризиків, що визначається за допомогою форму�

вання карти фінансових ризиків та у разі необхідності

залучення на умовах аутсорсингу фахівців�експертів.

Така межа розраховується як відношення фактичного

показника до базового:  ;

 — змінна межа (у відносному вимірі) періо�

ду t значення вірогідності настання і�того типу вироб�

ничих ризиків, що визначається за допомогою форму�

вання карти виробничих ризиків та у разі необхідності

залучення на умовах аутсорсингу фахівців�експертів.

Така межа розраховується як відношення фактичного

показника до базового та дорівнює:

 — змінна межа (у відносному вимірі) періоду

t  значення вірогідності настання і�того типу юридичних

ризиків, що визначається за допомогою формування

карти юридичних ризиків та у разі необхідності залу�

чення на умовах аутсорсінгу фахівців�експертів. Така

межа розраховується як відношення фактичного показ�

ника до базового та дорівнює: 

 — коефіцієнт вартості основних засобів

підприємства, що залишається після негативного впли�

ву фінансових, виробничих, юридичних ризиків і чин�
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ників інституціонального середовища, та дорівнює

різниці між початковою вартістю основних засобів ( )

та їх фактичною вартістю ( ): . Вра�

ховуючи математичні вирази (3) та (4), розрахунок по�

казника чистого дисконтованого доходу для n�го сег�

менту інноваційного проєкту за умов використання прин�

ципу диференціації матиме вигляд (5):

(5).

Реалізація ітеративно�інкрементального підходу

Agile�mix у симультанному стратегуванні передбачає

необхідність розрахунку чистого дисконтованого до�

ходу для кожного сегменту проєкту за умов викорис�

тання принципу диференціації. Причому існує потре�

ба їх порівняння між собою та подальшої конвергенції

до найбільш доцільних інвестиційних проєктів відтво�

рених у підприємництві, з метою зменшення ризико�

ваності, підвищення прибутковості від операційної

діяльності в межах проєктного менеджменту. Водно�

час зазначений показник для інноваційного проєкту

в цілому ( ) можна розрахувати за наступною

формулою (6):

(6).

Таким чином, з урахуванням реалізації запропоно�

ваної економіко�математичної моделі симультанного

стратегування грошових потоків в інноваційні проєкти

підприємництва в межах ітеративно�інкрементального

підходу Agile�mix формується подальша стратегія роз�

робки перспективних та окупних інноваційних товарів

(робіт, послуг) підприємств з урахуванням чинників зов�

нішнього середовища, змін у інституціональному сере�

довищі.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У ЦЬОМУ
НАПРЯМІ

У результаті проведеного дослідження запропоно�

вано концепцію менеджменту симультанного стратегу�

вання грошових потоків на основі удосконаленого адап�

тивного ітеративно�інкрементального підходу Agile�mix.

Зазначена модель на основі добору оптимальної сукуп�

ності економічно вигідних інноваційних проєктів, за�

снованих на ефективному визначенні необхідного обся�

гу грошових коштів, дозволяє у процесі їх реалізації

максимізувати прибутки усіх зацікавлених у цьому осіб.

Крім того, запропонована модель служить інструмен�

том перерозподілу фінансових, виробничих та юридич�

них ризиків та негативних чинників зовнішнього сере�

довища шляхом здійснення їх моніторингу на проміжних

етапах виконання сегментів інноваційного проєкту

підприємства, оскільки виконує функції з відбору в рам�

ках стратегування доцільних для розробки інновацій�

них товарів, що мають найнижчий ступень ризиковості

виконання.

При оцінці економіко�математичної моделі симуль�

танного стратегування грошових потоків в процесі

здійснення інноваційної діяльності підприємств слід

відзначити, що ітеративно�інкрементальний підход її

побудови дозволяє врахувати вплив фактору невизна�

ченості та швидкозмінності інституціонального сере�

довища, а розрахунок економічної ефективності інно�

ваційних проєктів на основі визначення показників чи�

стого дисконтованого доходу сприяє більш точному

прогнозуванню їх результату. Зазначене дозволяє в

процесі прийняття управлінських рішень менеджера�

ми проєктів визначати необхідність використання аут�

сорсингу в інноваційній діяльності, адаптувати розроб�

лені сценарії реалізації проєктів та своєчасно прийма�

ти рішення в залежності від того, як змінюються чин�

ники зовнішнього середовища. Урахування показнику

чистого дисконтованого доходу за сегментами інно�

ваційного проєкту надає простір для керування внутр�

ішніми змінами підприємства та підвищує його адап�

таційні можливості за рахунок наявності можливості

корегувати операційні витрати та визначати доцільність

вже проведених та запланованих на майбутнє заходів

з реалізації сегментів на проміжних етапах виконання

інноваційного проєкту.
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