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ФОРМУВАННЯ ТА ОЦІНКА ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ
АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

АНОТАЦІЯ. У статті розглядаються проблеми формування та оцінки
інноваційного потенціалу підприємств АПК. Досліджено сутність інно-
ваційного потенціалу та чинники його формування. Визначено скла-
дові та фактори інноваційного потенціалу аграрних підприємств. Роз-
глянуто методичні підходи до оцінки інноваційного потенціалу підпри-
ємсв АПК.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: інноваційний потенціал, чинники і складові іннова-
ційного потенціалу, формування та оцінка інноваційного потенціалу.

АННОТАЦИЯ. В статье рассматриваются проблемы формирования и
оценки инновационного потенциала предприятий АПК. Исследована
сущность инновационного потенциала и факторы его формирования.
Определены составляющие инновационного потенциала аграрных
предприятий. Рассмотрены методические подходы к оценке иннова-
ционного потенциала предприятий АПК.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: инновационный потенциал, факторы инноваци-
онного потенциала, формирование и оценка инновационного потен-
циала.

ANNOTATION. The article deals with the problems of forming and esti-
mating of innovative potential of the agribusiness enterprises. The nature
of innovative potential and key factors of its forming are studied. The
main components of innovative potential of agricultural enterprises are
determined. The methodological approaches of innovative potential esti-
mation of agribusiness enterprises are researched.
KEY WORDS: innovative potential, factors of innovative potential, forming
and estimation of innovative potential of agribusiness enterprises.

Постановка проблеми. Сільське господарство України на да-
ний час, попри розробку та впровадження керівництвом країни
заходів щодо підвищення його ефективності, перебуває в глибо-
кій системній кризі. Можемо цілком обґрунтовано стверджувати,
що нині назріла об’єктивна необхідність розробки саме на науко-
вій основі системи стабілізаційних заходів, зокрема заходи інно-
ваційної та інвестиційної політики, що повинні бути орієнтовані
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на забезпечення високого рівня конкурентоспроможності як са-
мих сільськогосподарських підприємств, так і продукції, що ни-
ми випускається. Значне підвищення соціально-економічної ефек-
тивності сільського господарства припускає розвиток конкурен-
ції та підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підпри-
ємств, задіяних в аграрній сфері АПК. Крім того, проблема кон-
курентоспроможності аграрного сектору посилюється у зв’язку з
приєднанням України до СОТ.

Конкурентоспроможність сільськогосподарських підприємств,
обумовлена множиною внутрішніх і зовнішніх чинників, повинна
розглядатися як комплексний показник ефективності всього від-
творювального процесу в аграрній сфері. Пошук шляхів, методів,
форм і механізмів підвищення конкурентоспроможності сільсько-
господарських підприємств необхідно здійснювати з урахуван-
ням взаємодії загальних соціально-економічних і специфічних
технологічних факторів, причому в сучасних умовах господарю-
вання її стрижнем повинен стати саме інноваційний шлях розвит-
ку на базі науково-технічного прогресу, що передусім передбачає
перманентне прагнення нарощувати інноваційний потенціал аг-
рарних підприємств.

Аналіз досліджень і публікацій. Дослідженню теоретичних і
практичних питань формування та оцінки інноваційного потен-
ціалу підприємств присвячено значну кількість наукових праць.
Вагомий внесок у теорію і практику управління інноваційною ді-
яльністю здійснили такі науковці, як І. Т. Балабанов, М. М. Гав-
рилюк, В. Ф. Гриньов, Е. В. Лапін, В. Г. Чабан та ін. В наукових
працях зазначених авторів досліджується сутність інноваційного
потенціалу підприємства та його основні складові, розкривають-
ся окремі аспекти формування і використання інноваційного по-
тенціалу підприємств аграрної сфери.

Виявлення невирішених проблем. За високої позитивної
оцінки наукових досліджень з вказаної проблематики окремі ас-
пекти інноваційного потенціалу аграрних підприємств залиша-
ються дискусійними і потребують комплексного наукового ви-
вчення, осмислення й переосмислення. Зокрема, малодослідже-
ними залишаються питання методики і методології оцінки інно-
ваційного потенціалу підприємств АПК, недостатньо чітко ви-
значені напрямки розвитку інноваційного потенціалу вітчизня-
них сільськогосподарських підприємств в сучасних умовах.

Формування цілей дослідження. Відповідно до актуальності
обраного напрямку досліджень та виявлених прогалин у вітчиз-
няній і зарубіжній теорії і методології інноваційної діяльності в
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аграрній сфері, основна мета статті полягає у дослідженні меха-
нізмів формування та оцінки інноваційного потенціалу аграрних
підприємств.

Виклад основного матеріалу. На нинішньому етапі розвитку
АПК в Україні недостатнє забезпечення або забезпечення голов-
ним чином застарілими технікою і технологіями підприємств аг-
рарно-промислового комплексу є причиною, внаслідок якої від-
буваються руйнівні процеси в аграрній сфері. У більшості сільсь-
когосподарських підприємств дотепер використовуються примі-
тивні технології, а також значна частина сільськогосподарської
продукції виробляється в особистих підсобних господарствах на-
селення, заснованих на ручній праці. За даними досліджень [6],
інноваційний потенціал АПК в Україні використовується в ме-
жах 4—5 %, тоді як даний показник наприклад у США переви-
щує 50 %. У той же час широке застосування інновацій є найефек-
тивніш засобом вирішення соціально-економічних завдань АПК
по забезпеченню населення продовольством, підвищення рівня
життя сільського населення, зростанню ефективності агропро-
мислового виробництва, збереженню навколишнього середовища
та забезпеченню продовольчої безпеки країни.

Слід зазначити, що в умовах ринку, який характеризується не-
стабільністю цілей підприємства, обумовленою мінливістю по-
питу та пропозиції, цін на товари і фактори виробництва, змінами
в конкурентному середовищі й іншими макро- і мікроекономіч-
ними факторами, однією з першочергових задач керівництва під-
приємства стає формування й оцінка поточних і перспективних
можливостей підприємства, тобто його потенціалу. У свою чергу
варто сказати, що інноваційний потенціал підприємства виступає
у якості одного із найважливіших компонентів загального еконо-
мічного потенціалу. Інноваційний потенціал розглядають, як здат-
ність до сприйняття ідей інновацій, можливість і економічна до-
цільність виробити і просувати інновації на ринку. Ф. Ю. По-
клонський та Є. С. Галушко [9] визначають інноваційний потен-
ціал підприємства як здатність підприємства розробляти і впрова-
джувати нововведення у відповідності з необхідними якісними
стандартами з метою адаптації до змін у зовнішньому середовищі.

Є. В. Лапін [8] вважає, що інноваційний потенціал разом з ін-
формаційним є складовими частинами інтелектуального потенці-
алу підприємства. Вони регулюють виробничі процеси, сприяють
підвищенню продуктивності праці, ефективності використання
предметів праці і енергетичних ресурсів, допомагають піднести
рівень і ефективність технологій.
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Інноваційний потенціал розглядають також, як деяку критич-
ну масу ресурсів, необхідну і достатню для генерації інновацій,
втілення їх у конкретні конкурентоспроможні товари, технології,
організаційні чи управлінські рішення. Так, І. Т. Балабанов [2]
дає визначення інноваційного потенціалу як сукупності різних
видів ресурсів, зокрема матеріальних, фінансових, інтелектуаль-
них, науково-технічних та інших ресурсів, необхідних для здійс-
нення інноваційної діяльності.

В. Ф. Гриньов [4] під інноваційним потенціалом розуміє єд-
ність і взаємодію наукового, освітнього, управлінського і модер-
нізованої частки технічного потенціалу. Інноваційний потенціал
він визначає як частину економічного потенціалу, що забезпечує
розвиток науки і техніки і впровадження їх досягнень в економі-
ку, забезпечуючи тим самим її зростання.

За визначенням Л. Л. Антонюка, А. М. Поручника та В. С. Сав-
чука інноваційний потенціал галузі чи регіону відображає спро-
можність і готовність галузі (регіону) здійснювати ефективну ін-
новаційну діяльність. Під спроможністю розуміють наявність і
збалансованість структури потенціалу, а під готовністю — достат-
ність і збалансованість розвитку потенціалу і наявних ресурсів
для ефективної інноваційної діяльності.

Д. І. Кокурін пропонує виділення трьох складових інновацій-
ного потенціалу — ресурсної, результативної та внутрішньої.
Структура інноваційного потенціалу представлена єдністю трьох
його складових: ресурсної, внутрішньої, результативної, які спі-
віснують, взаємно передбачають і обумовлюють одна одну та ви-
являються у використанні як його «триєдина сутність» [7].

Так, ресурсна складова інноваційного потенціалу залежить від
можливостей використання кожного одиничного господарського
ресурсу в інноваційному процесі. Інтенсифікація інноваційної ді-
яльності дозволяє підвищити ефективність використання ресурс-
ної складової, а звідси й інноваційного потенціалу в цілому. Го-
ловним принципом виділення ресурсних елементів потенціалу є
їх функціональна роль в інноваційному процесі. Ця складова пе-
редбачає матеріально-технічні, інформаційні, фінансові, людські
ресурси, які в свою чергу теж поділяються на частини, існуючі в
безпосередньому зв’язку та взаємозалежності. Кожна зі складо-
вих грає важливу роль, впливаючи на якісну та кількісну оцінку
інноваційного потенціалу.

Внутрішня складова інноваційного потенціалу — це так зва-
ний «важіль», що забезпечує дієздатність й ефективність функ-
ціонування інших його елементів. Її доцільно представити інсти-
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тутами (суб’єктами інноваційної діяльності), які забезпечують:
внутрішні процеси інноваційної діяльності (винахід і виробницт-
во нового продукту); безпосереднє впровадження нових техноло-
гій; взаємозв’язок об’єкта дослідження (підприємства) як з нау-
кою, яка надає прогресивні ідеї і вже оформлені інноваційні роз-
робки, так і з ринком, який споживає готовий продукт, а також
методами, засобами організації управління течією інноваційного
процесу [7].

Результативна складова віддзеркалює результат реалізації іс-
нуючої можливості, тобто той реальний фактичний інноваційний
продукт, отриманий в інноваційному процесі, тобто досягнутий
рівень потенціалу. Доцільність виділення цієї складової підтвер-
джується тим, що саме інноваційний продукт як результат інно-
ваційних процесів обумовлює подальший не лише кількісне, але
й якісне зростання інноваційного потенціалу системи (господа-
рюючого суб’єкта). Він сприяє розвитку ресурсної складової, як-
що це продукт, внутрішньої частини інноваційного потенціалу,
якщо це здійснена інновація в самій інноваційній сфері. Він несе
в собі потенційно нові можливості, виводить на новий рівень функ-
ціонування інноваційний потенціал у цілому. Результативна скла-
дова інноваційного потенціалу являє собою цільову характерис-
тику цієї категорії, що проявляється в потоках інноваційної про-
дукції, головним чином забезпечуючи його відтворення.

Розглядаючи досліджуване поняття ширше, Н. Г. Яковлева ви-
значає інноваційний потенціал, як: сукупність певних ресурсних
елементів; чинники, які впливають на розвиток і управління ним;
організаційно-економічний механізм, сукупність форм, методів і
важелів, що створюють необхідні умови для ефективного управ-
ління цим потенціалом з урахуванням дії основних чинників. На
думку зазначеного автора, з погляду ресурсного підходу іннова-
ційний потенціал підприємства — сукупність взаємодіючих і вза-
ємопов’язаних кадрових, науково-технічних, виробничо-техноло-
гічних і фінансово-економічних ресурсів, необхідних для здійс-
нення інноваційної діяльності, які здатні продукувати інновації за
наявності сприятливих умов. Отже, в досліджуване поняття вхо-
дять чотири ресурсних елементи. Кожний з них може бути оціне-
ний за допомогою кількох показників, таким чином складається
певна система показників, для визначення інноваційного потен-
ціалу [11]. Вважаємо, що дане визначення повною мірою харак-
теризує поняття інноваційного потенціалу підприємства.

Логічним продовженням досліджень інноваційного потенціа-
лу підприємств стає виділення факторів його формування та ви-
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значення методів їх кількісної оцінки. На наш погляд, стан інно-
ваційного потенціалу підприємства можна характеризувати та-
кими групами показників як кадрові, матеріально-технічні, орга-
нізаційно-управлінські та узагальнюючі. На підставі критичного
опрацювання та систематизації представлених в економічній лі-
тературі підходів до оцінки стану інноваційного потенціалу, ав-
тором побудовано систему індикаторів, що може бути викорис-
тана для оцінки загального рівня інноваційного потенціалу аграр-
ного сектору в Україні (табл. 1).

Продовжуючи дослідження інноваційного потенціалу під-
приємств АПК зауважимо, що інноваційний розвиток аграрної
сфери передусім означає її якісне перетворення, що досягаєть-
ся за рахунок зростання продуктивних сил при одночасному
удосконалюванні організаційно-економічного механізму сіль-
ського господарства та взаємодіючих з ним галузей. Він забез-
печується постійним поширенням використання досконаліших
технологій виробництва та переробки сільськогосподарської
продукції, поліпшених сортів сільськогосподарських культур і
порід тварин, нових машин, прогресивних організаційно-еко-
номічних моделей, сучасних інформаційних технологій та ін-
ших нововведень.

Таблиця 1
СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ ОЦІНКИ РІВНЯ ІННОВАЦІЙНОГО

ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОЇ СФЕРИ В УКРАЇНІ

Показник Формула
розрахунку Умовні позначення

1. Кадрові індикатори інноваційного потенціалу аграрної сфери

1. Частка працівників під-
розділів інноваційної сфери
в загальній чисельності ро-
бітників галузі АПК, Кк1

оф

ісф
к1 Р

Р
К =

Рісф — фактична чисельність
інженерно-технічних робітни-
ків підрозділів інноваційної сфе-
ри галузі; Роф — загальна фак-
тична чисельність робітників
галузі АПК

2. Частка робітників під-
розділів інноваційної сфе-
ри, що мають науковий сту-
пінь кандидата наук (Кк2) та
доктора наук (Кк3) у загаль-
ній чисельності працівників
інноваційної сфери галузі
АПК

ісф

к
к2 Р

РК =

Рк —фактична чисельність ро-
бітників підрозділів іннова-
ційної сфери, що мають нау-
ковий ступінь кандидата наук;
Рд — фактична чисельність
робітників підрозділів іннова-
ційної сфери, що мають нау-
ковий ступінь доктора наук
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Продовження табл. 1

Показник Формула
розрахунку Умовні позначення

3. Коефіцієнти, що характе-
ризують розподіл робітни-
ків інноваційної сфери за
віком, Кк4, Кк5, Кк6

Кк4 = Рв1 / Рісф

Кк5= Рв2 / Рісф

Кк6= Рв3 / Рісф

Рв1 — кількість робітників
підрозділів інноваційної сфе-
ри у віці до 35 років; Рв2 —
кількість робітників підрозді-
лів інноваційної сфери у віці
від 35 до 50 років; Рв3 — кіль-
кість робітників підрозділів ін-
новаційної сфери у віці стар-
ших за 50 років

2. Матеріально-технічні показники
 інноваційного потенціалу аграрної сфери

1. Коефіцієнт питомої ваги
витрат підприємств аграр-
ної галузі на НДДКР, підго-
товку та підвищення квалі-
фікації науково-технічних
спеціалістів у загальному
обсязі бюджету розвитку,
Кмт1

разв

нир
мт1 Б

Р
К =

Рнир — витрати підприємств
галузі на НДДКР, підготовку
та підвищення кваліфікації
науково-технічних спеціаліс-
тів; Бразв — обсяг бюджету роз-
витку підприємств галузі

2. Індекс динаміки питомої
ваги витрат підприємства
на НДДКР, підготовку і під-
вищення кваліфікації нау-
ково-технічних спеціалістів
в загальному обсязі бюдже-
ту розвитку підприємства,
Імт1

i

j

мт1

мт1
мт1 К

К
І =

Кмтj — коефіцієнт питомої ва-
ги витрат підприємства на
НДДКР, підготовку та підви-
щення кваліфікації науково-
технічних спеціалістів у загаль-
ному обсязі бюджету розвит-
ку підприємства в період j та і
відповідно

3. Коефіцієнти оснащеності
підрозділів інноваційної сфе-
ри аграрної галузі експери-
ментальним устаткуванням
та приладами Кмт2, оргтех-
нікою, Кмт3

общ

зоп
мт2 ЧО

ЧО
К =

общ

орг
мт3 ЧО

ЧО
К =

ЧОэоп — кількість людино-опе-
рацій, що виконано при опра-
цюванні інновації із застосу-
ванням експериментального
устаткування та приладів;
ЧОорг — кількість людино-
операцій, що виконано при
опрацюванні інновації із за-
стосуванням оргтехніки; ЧО-
общ — загальна кількість лю-
дино-операцій, що виконано
при опрацюванні інновації
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Закінчення табл. 1

Показник Формула
розрахунку Умовні позначення

3. Організаційно-управлінські показники інноваційного
потенціалу підприємств аграрної сфери

1. Коефіцієнт застосування
сітьового планування при ре-
алізації інноваційного про-
екту, Коу1

общ

ст
оу1 П

П
К =

Псг — кількість інноваційних
проектів, при реалізації яких
складалися сітьові графіки;
Побщ — загальна кількість ін-
новаційних проектів, що ви-
конано за той же період

2. Коефіцієнт дублювання
функцій підрозділів іннова-
ційної сфери, Коу2 общ

д
оу2 КФ

КФ
К =

КФд — кількість функцій, що
дублюються хоча б двома під-
розділами інноваційної сфери;
КФобщ — загальна кількість функ-
цій, покладених на підрозділи ін-
новаційної сфери аграрної галузі

3. Коефіцієнт використання
фонду матеріального заохо-
чування за пропозиції, участь
у розробці та впровадженні
нововведень, Коу3

нар

вик
оу3 Ф

ФК =

Фвик — використаний фонд ма-
теріального заохочування за
пропозиції, участь у розробці
та впровадженні нововведень;
Фнар — нарахований фонд ма-
теріального заохочування за
пропозиції, участь у розробці
та впровадженні нововведень

4. Коефіцієнт використання
бюджету інноваційного роз-
витку підприємств аграрної
галузі, Коу4

разв

розвисп
мт2 Б

Б
К =

Бразвисп — використаний обсяг
бюджету розвитку підприємс-
тва АПК; Бразв — нарахований
обсяг бюджету розвитку під-
приємства АПК

4. Узагальнюючі показники інноваційного потенціалу підприємств
аграрної сфери

1. Індекс зростання продук-
тивності роботи працівни-
ків аграрної сфери, Іоб1 і

j

ПТ
ПТ

Іоб1 =
ПТi, ПТj — продуктивність ро-
боти працівників підприємств
АПК, відповідно у періоди i та j

2. Індекс зростання ефектив-
ності роботи підприємства,
Іоб2 i

jІ
Е
Е

об2 =
Еi ,Еj — показники ефектив-
ності роботи підприємств га-
лузі, відповідно, у періоди i та j

3. Індекс зростання прибут-
ку підприємств АПК за ра-
хунок впровадження ново-
введень, Ірп

i

j

П
П

Ірп =
Пi , Пj — обсяги прибутку, що
отримані підприємствами АПК,
відповідно, у періоди i та j

*Власна розробка
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Можемо сказати, що саме високий рівень інноваційного потен-
ціалу аграрних підприємств виступає фундаментом, який обумов-
лює можливість переходу до сталого розвитку АПК в Україні. У
свою чергу, від здійснення окремих заходів в межах інноваційної
діяльності підприємств залежить, передусім, як швидко такий пе-
рехід відбудеться. У дійсності ж завжди має місце відставання
фактичних результатів сільськогосподарського виробництва від
можливостей їх одержання при повному та правильному викори-
станні науково-технічних досягнень. Наприклад, продуктивний
потенціал рослин і тварин реалізується на рівні, що не перевищує
35—40 % генетично обумовленого; на такому ж рівні використо-
вуються можливості підвищення ґрунтової родючості [3]. Це ви-
магає, поряд із розвитком наукових досліджень, збільшувати ін-
новаційний потенціал за всіма іншими напрямками, підвищувати
можливості більш ширшого та ефективного використання наяв-
них і очікуваних у майбутньому науково-технічних досягнень в
аграрній сфері української економіки.

Висновки за результатами дослідження. Проведене до-
слідження засвідчило, що високий інноваційний потенціал на
сучасному етапі стає критично-важливим чинником успішного
розвитку сільськогосподарських та переробних підприємств
АПК. Нами виявлено, що нинішній низький інноваційний по-
тенціал сільськогосподарських підприємств, нерозвиненість ін-
новаційної інфраструктури та нестача управлінських кадрів галь-
мують процес розвитку системи АПК у країні в цілому. На
підставі вищевикладеного стає очевидною необхідність фор-
мування нової моделі інноваційної діяльності в системі АПК,
перші кроки на шляху до якої вже започатковуються в Україні.
Зокрема, створені інноваційно-орієнтовані господарські систе-
ми (кластери, агрохолдинги) серед своїх основних цілей став-
лять впровадження нових технологій, формування і оптиміза-
цію структури кадрового потенціалу; значне місце приділя-
ється питанням використання ефективного технологічного об-
ладнання, мінімізації потенційних ризиків та загроз. При цьо-
му зауважимо, що розробка і прийняття рішень із реалізації
складних масштабних заходів, де тісно переплітаються науко-
ві, технічні, економічні, організаційні, соціальні та інші проб-
леми, вимагають суттєвого науково-теоретичного та методоло-
гічного обґрунтування, розробка якого повинна стати вагомим
напрямком подальших досліджень у сфері формування іннова-
ційного потенціалу аграрних підприємств.
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