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Аннотация. . В статье освещены результаты 
многолетних исследований по изучению спроса 
агропредприятиями страны на научные инновации 
научно-исследовательских учреждений Киевской области. 
Раскрыто проблематику формирования рынка инноваций 
в агропромышленном производстве. 
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Abstract.  The  article  illuminates  the 
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Вступ. Подальший розвиток агропромислового комплексу України і перехід   його на 

інноваційний шлях розвитку неможливий без широкого використання наукового потенціалу 
країни.  Тому  перед  аграрною  наукою  стоїть  непросте  завдання  забезпечення 
агропромислового виробництва високоефективними науковими розробками (інноваціями), які 
дають  можливість  виробляти  високоякісну  сільськогосподарську  продукцію  і  вести 
рентабельне господарство в ринкових умовах. 

Інновації – це новостворені або вдосконалені конкурентоспроможні технології, продукція 
чи послуги, а також організаційно-технічні рішення виробничого, адміністративного, 
комерційного характеру, що істотно поліпшують структуру та якість виробництва або 
соціальної сфери і користуються попитом на ринку [5, с.4-7]. 

Постановка завдання. Визначальна роль у вирішенні вищенаведеного завдання належить 
агромаркетингу [8, с.4-9]   і здійсненню трансферу інновацій, які є дієвими комплексно- 
системними методами вирішення проблем з одночасним охопленням усіх стадій виробництва і 
поширення товару, в тому числі й наукового, починаючи з вивчення потреби та прогнозування 
попиту  [6,  с.16]  ,  розробки  галузевої  політики  виробничих  програм  і  закінчуючи 
впровадженням конкретних наукових розробок у господарствах різних форм власності. 

Маркетинг – вид людської діяльності, що направлена на задоволення потреб і  попиту 
шляхом обміну. Він широко використовується у всіх сферах життя (виробництво, управління, 
соціологія, наука) у   тому числі при вивченні ринку наукоємної продукції аграрного сектору 
економіки [ 1, с.3-18]. 

Результати. Виходячи з цих завдань, відділом маркетингу та освоєння наукових розробок 
ННЦ «Інститут землеробства НААН» проводились маркетингові дослідження (2006– 2013 рр.) з 
наступних напрямів: вивчення попиту суб’єктів аграрного сектору економіки на наукові 
розробки в галузях селекції і насінництва, землеробства (в т.ч. агрохімія), рослинництва, 
кормовиробництва і луківництва, аграрної економіки і земельних відносин. 
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У рослинництві проводився моніторинг за продуктивністю нових сортів, системами 
удобрення за етапами органогенезу рослин, захисту посівів від хвороб, шкідників і бур’янів, 
технологій вирощування сільськогосподарських культур з рівнем високого енергетичного 
насичення (пшениця озима, жито озиме, тритикале, пшениця яра, ячмінь ярий, овес, кукурудза, 
гречка, просо, горох, люпин, соя, ріпак, багаторічні й однорічні трави. 

Таблиця 1 
МАРКЕТИНГ НАУКОВИХ РОЗРОБОК ННЦ «ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕРОБСТВА НААН» ЗА 2006-2012 РР. 

 
№ 

з/п 
Назва наукової 

продукції 
Проведено 

заходів з 
вивчення 
попиту на 

наукову 
продукцію 

Одержано 
запитів на 

використання 
розробки 

Кількість 
укладених угод 

Споживачі 
наукової 

продукції 

1. Сорти рослин Опитування 
(512) 

Анкетування 
(174) 

1786 1602 Агроформування 
різних форм 

власності 

2. Технології 
вирощування 

сільськогосподар- 
ських культур 

Опитування 
(286) 

Анкетування 
(92) 

269 152 Агроформування 
різних форм 

власності 

3. Технології 
охорони ґрунтів і 

підвищення їх 
родючості 

Опитування 
(123) 

Анкетування 
(74) 

131 117 Агроформування 
різних форм 

власності 

4. Системи 
землеробства, 

питання 
землекористуванн 

я та економічні 
відносини 

Опитування 
(131) 

Анкетування 
(62) 

183 139 Агроформування 
різних форм 

власності 

 
У землеробстві проводилися маркетингові дослідження інновацій з обробітку ґрунту, 

системи удобрення, заходів боротьби з бур’янами, прийомів підвищення родючості ґрунтів і 
захисту їх від ерозії, системи сівозмін з різним ступенем насичення зерновими (до 100%), 
технічними (цукрові буряки) до 25-30%, соняшником до 40% і кормовими культурами. 

Маркетингові дослідження у сфері АПК проводились із залученням більше 800 
агропідприємств  Київської  області  та  інших  регіонів  країни.  Також  досліджувалась 
кон’юнктура аграрного ринку України, визначався механізм співпраці з товаровиробниками. 

Основними методами проведення маркетингових досліджень були опитування (1052 
респондентів), анкетування (400 респонденти),  системний аналіз, математично-статистичний 
метод (таб.1). 

Результати маркетингових досліджень показали (Рис.1), що серед новітніх розробок 
аграрної науки   на виробництві Київщини високим попитом користуються сорти і гібриди 
рослин (74%), технології вирощування сільськогосподарських культур  значно менше (12%), 
інші розробки - (14%). 

Найбільший попит у виробників сільськогосподарської продукції  Київщини мають сорти 
пшениці озимої: Поліська 90, Золотоколоса, Фаворитка, Смуглянка,   Подолянка, Краєвид, 
Столична,  Наталка, сорти  жита озимого Сіверське та Інтенсивне – 99, сорти  сої –  Ворскла, 
Легенда, Сузір’я, Хвиля, Устя, сорти гречки -   Антарія, Українка, Оранта, ресурсозберігаючі 
технології  вирощування  зернових  колосових  культур  (пшениця  озима,  пшениця  яра, 
тритикале) та питання землекористування. 

У рейтингу науково-дослідних установ аграрної науки провідні позиції на Київщині за 
поширенням сортів пшениці займають Миронівський інститут пшениці ім. В.М. Ремесла НААН, 
Інститут фізіології рослин і генетики НАН України, Одеський селекційно-генетичного інститут 
НААН, ННЦ ”Інститут землеробства НААН”, Білоцерківська селекційно-дослідної станція. 
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Іноземні селекційні інновації, особливо гібриди кукурудзи і соняшнику, ріпаку, сої 
складають високу конкуренцію вітчизняним сортам цих культур. 

Саме,   наукові   розробки   в   галузі   рослинництва   (сорти   і   технології   вирощування 
сільськогосподарських культур) забезпечують більш високий рівень окупності оборотних 
коштів. Тому попит на селекційно-насіннєві розробки наукових установ Київщини 
підтверджується збільшенням кількості заключених ліцензійних угод з господарствами АПК на 
вирощування елітного насіння, за 2006-2012 рр. таких договорів укладено біля 2 тисяч. 

Слід  відзначити,  що  селекційні  інновації  на  аграрному  ринку  країни  пропонуються  у 
вигляді необхідного натурального товару - насіння нових сортів і гібридів 
сільськогосподарських  культур,  тому  і  користуються  таким  високим  попитом  у 
агровиробників.    Технологічні розробки пропонуються виробництву як пакет техніко- 
технологічних документів з науковим супроводом проведення технологічних операцій, тому 
агропідприємства не завжди проявляють тут високу зацікавленість [4, с 57-86]. 

Значним  попитом  у  галузі  землеробства  користуються  розробки  з  питань  обробітку 
ґрунту, а також раціонального використання органічних, мінеральних і бактеріальних та 
вапнякових добрив. 

Слабо користуються попитом у сільгоспвиробників наукові розробки з питань 
кормовиробництва і луківництва, так як поголів’я худоби з року в рік зменшується, в більшості 
господарств культурні пасовища відсутні. 

Наукові розробки з питань реформування аграрного сектору економіки не знаходять свого 
споживача, через відсутність цілеспрямованої економічної політики держави у сфері розвитку 
АПК країни. 

Високо витратні  наукові розробки з питань землеробства ( терасування схилів, створення 
захисних водозахисних зон при малих річках та інші)   мають   так званий прихований попит 
тобто не користуються популярністю  через нестачу і не швидку окупність капіталовкладень 
(конверсійний маркетинг) . 

За   даними   опитування і   анкетування   керівників   та   спеціалістів   ряду   господарств 
Київщини  та  інших  регіонів  України  в  період  роботи  міжнародних  виставок    «Агро  –2006- 
2013», «Україна аграрна – 2009-2010», «Інтер АГРО – 2009-2013» та при проведенні науково - 
виробничих семінарів, днів поля, телефонних звернень нами  вивчались напрями можливого 
наукового   забезпечення,   що   дало   змогу   визначити   попит   сільгосппідприємств   окремих 
регіонів країни на наукову продукцію аграрної науки . 

Аграрні  формування    всіх  регіонів  України  мають  значний  попит  на  сорти  зернових 
культур з урожайність понад 6 т/га, нові гібриди кукурудзи продуктивністю понад 10-12 т/га, 
технології  їх вирощування, також проявляють високу зацікавленість щодо  урожайних сортів 
жита озимого, пшениці ярої, ячменю ярого, сої, ріпаку, гречки і проса, люцерни,   люпину. 
Невпинно зростає розширення посівних площ в зонах Лісостепу і навіть на Поліссі під такою 
культурою як соняшник, тому виробникам необхідні сучасні енергозберігаючі технології 
вирощування і якісній насіннєвий матеріал цієї культури. 

Агроформування   Київщини мають значний попит на сорти пшениці озимої з стійкою 
врожайністю по рокам понад 7 т/га, ріпаку -   3,5 т/га, сої - 3т/га, проявляють високу 
зацікавленість щодо технологій вирощування зерна 1 і 2 класу і пивоварного ячменю. 

Товаровиробники сільгосппродукції південного Лісостепу та Поділля: мають потребу в 
урожайних сортах гречки і середньоранніх сортах сої, які можна збирати на високому зрізі. 

Товаровиробники  сільгосппродукції  західного  регіону  мають  потребу  в  сортах  озимої 
пшениці, озимого жита, тритикале, ріпаку, в технологіях виробництва дешевих кормів та в 
системах ведення біологічного (органічного) землеробства. 

Майже  всі агроформування  країни  за  останні  20  років  у  рази  зменшили  внесення 
органічних добрив на   полях вирощування сільськогосподарських культур, родючість ґрунтів 
знижується, тому необхідні сучасні науково збалансовані напрями  застосування нових систем 
удобрення . 

Слід відзначити, що при опитуванні  120 респондентів агропідприємств Лісостепу, тільки 
16% з них проявили зацікавленість до ведення органічного землеробства у господарствах. На 
Поліссі цей показник дещо вищий, 19%. 

Маркетингові дослідження інфраструктури ринку наукової продукції АПК Київщини 
показали, що 87,5 агроформувань-респондентів підтверджують перспективність застосування 
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нововведень, не визначились – 11,2%, відмовляється незначна кількість – 1,3%. Повну 
готовність до впровадження запропонованих інновацій підтверджує в цілому по АПК – 57,4%. 
Щодо  готовності  застосування  інновацій  по  галузях,  то  у  рослинництві  ступінь 
сприйнятливості інновацій становить 58,7%, у тваринництві – 42,3%. Значна частина 
сільгоспвиробників готова здійснити широке впровадження інновацій лише після покращення 
свого економічно-фінансового стану, не розуміючи, що така вичікувана позиція та сподівання 
на зустрічні кроки з боку держави без власних зусиль на поліпшення виробництва навряд чи 
дасть позитивні результати [3, с.4]. 

 

 
 

Рис.1. ПОПИТ АГРОВИРОБНИКІВ НА НАУКОВІ РОЗРОБКИ АГРАРНОЇ НАУКИ   КИЇВЩИНИ У 2010-2014 
РР. 

Вирішальним фактором  при виборі наукової продукції є якість продукції і доступна ціна, 
за  це    висказались  95%  респондентів.  Вигідні  умови  постачання  наукової  продукції  також 
суттєво впливають на кінцеве рішення щодо вибору організації співпраці, 38 % респондентів- 
господарств, що приймали участь в опитуванні підтримали це. 

Більше 57% респондентів сільгосппідприємств виразили бажання одержати консультації 
науковців з питань рослинництва, 34% – з питань землеробства, 12%    – з питань 
кормовиробництва, 9% – з питань економіки. При цьому майже половина респондентів- 
господарств  виявила  бажання  отримувати  наукову  інформацію  шляхом  консультації 
спеціаліста з виїздом безпосередньо у господарство, з можливістю підтримувати спілкування і 
обмін інформацією у телефоному режимі. 

За даними опитування, 89% респондентів-агроформувань виявляють бажання 
впроваджувати новітні досягнення науки або продумані рішення в зерновому господарстві, 
тому й надалі для науковців Київщини  пріоритетним напрямом залишаються дослідження з 
питань селекції і насінництва та технологій вирощування пшениці озимої, жита озимого, 
ячменю ярого, пшениці ярої і кукурудзи. 

Понад 44% респондентів-агропідприємств країни проявили зацікавленість до сортів та 
технологій вирощування ріпаку, сої, соняшнику гречки, проса, тому потрібно поглиблювати 
наукові дослідження по цих культурах. 

Життєвий цикл інновації   [2, с.237] триває з дня впровадження до широкого освоєння 
(тобто триває в просторі і в часі), тому оригінатори розробки повинні постійно підтримувати її 
конкурентоспроможність за рахунок реклами, кращого знання сегменту і кон’юнктури ринку, 
вигідні умови постачання. 
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Реалізація наукоємної продукції на аграрному ринку країни часто визначається 
кон’юнктурою .  Кон’юктура  ринку – це економічна ситуація, що склалася на ринку відносно 
попиту [2, с.12-14], пропозиції, рівня цін, товарних запасів, становище основних фірм 
конкурентів. Найбільш сприятлива кон'юнктура аграрного ринку України для реалізації 
наукової продукції з питань селекції та насінництва складається в серпні-вересні і рано навесні, 
для технологічних розробок – взимку і весною. 

До інноваційних розробок науково-дослідних установ   Київської області, які сприяли 
нарощуванню валового виробництва зерна в області за останні 15 років необхідно, перш за все 
віднести  новостворені  високоврожайні  сорти  пшениці  озимої:  Легенда  Миронівська,  Оберіг 
Миронівський Смуглянка, Золотоколоса, Фаворитка, Подолянка, Краєвид, Столична, Аналог, 
Білоцерківська напівкарликова, Перлина Лісостепу, пшениці ярої Рання-93, Недра, Вітка, 
Колективна-3, Елегія Миронівська та Струна Миронівська. Впровадження цих сортів дало 
забезпечувало приріст зерна на рівні 3-12 ц/га. 

Слід зазначити, що понад 68% зернового клину Київщини засівається сортами, які 
створюються науково-дослідними установами області. Вклад   науковців дослідних установ 
Київщини у виробничі здобутки області є значним. У 2009 -2014 роках аграрна Київщина 
досягла доброго результату з виробництва зерна, валовий збір перевищив 2,8 млн. тонн, 
урожайність по області склала понад 4 т/га. Серед районів області високі показники досягнуто 
в  Кагарлицькому районі, де врожайність зернових на площі понад 40 тис. га перевищила 5,2 
т/га, у Володарському районі, де  на площі 24 тис. га одержано урожайність зернових понад 5 
т/га. Непогані здобутки і у Білоцерківському районі, урожайність зернових на площі  50 тис. га 
склала понад 4,3 т/га. 

Окремо   слід   відзначити   базове   господарство   Центру   наукового   забезпечення   АПВ 
агрофірму  «Перемога»  Кагарлицького  району,  де  було  впроваджено  інноваційний  проект 
«Виробництво наукоємної продукції в галузі рослинництва». Урожайність пшениці озимої на 
площі 300 га в 2007-2014 рр. досягла рівня 9,0 т/га, гороху – 5, ріпаку – 3,2 т/га. 

До найбільш вагомих технологічних інновацій, що широко впроваджуються в аграрних 
підприємствах  Київщини  та  інших  регіонів  країни  є  інтенсивні  технології  вирощування 
зернових і зернобобових. За інтенсивною технологією повністю або частково (яка весь час 
удосконалюється в ННЦ ”Інститут землеробства НААН”) в області вирощуються зернові на 
площі біля 150 тис. га. 

В сфері землеробства використовується, але заслуговує на більш широке освоєння на 
виробництві також інновація ННЦ “Інститут землеробства НААН”  „Осіннє внесення гербіцидів 
сульфаніл-сечовинної групи в посівах пшениці озимої”, яка на площі 200 га в умовах  Київщини 
протягом 2008-2013 рр. забезпечила приріст урожаю на рівні 1,8-3,5 ц/га. Незначний приріст 
можна сказати, але його одержано без зайвих матеріальних і енергетичних ресурсів, тільки за 
рахунок перенесення строків застосування гербіцидів, з весни на осінь [7, с.7-8]. 

Високу   окупність   обігових   коштів   забезпечує   при   освоєнні   виробництвом   наукова 
розробка відділу ґрунтової мікробіології „Комплексний біопрепарат для інокуляції насіння сої і 
квасолі”.  Економічний ефект від застосування інокуляції насіння сої штамом Br.japonicum 71T 
+ Bac.mucilaginosus в господарствах Бершадського району Вінницької області перевищив 1200 
грн./га,   за додаткових витрат ах 300 грн./га.   Приріст урожаю сої склав 4 ц/га за загальної 
врожайності  культури – 2,7 т/га. 

Добре зарекомендували себе на виробництві і користуються попитом в Україні і 
закордоном не генно-модифіковані сорти сої ННЦ “Інститут землеробства НААН” Ворскла, 
Легенда,  Устя,  Хвиля,  Сузір’я,  стійка  продуктивність  цих  сортів    складає  3,0-3,2  т  зерна  на 
гектар. Площа поширення цих сортів в Україні перевищує 100 тис. га. 

Щорічно науково-дослідні установи  АПК Київщини пропонують виробництву більше 100 
новостворених або удосконалених новацій, але тільки лиш третина знаходить свого споживача. 
Тісна кооперація  науки і виробництва не набула повної взаємності.  Становлення та розвиток 
ринку інновацій   здійснюється науковими та підприємницькими структурами без всебічної 
підтримки держави. 

Наукові інновації, що виставляються на трансфер,  у більшості випадків не мають пакету 
документів супроводження, тобто не запатентовані, не мають актів виробничої перевірки, без 
висновків експертних комісій. В умовах дії Закону про інтелектуальну власність у майбутньому 
ці недоліки потрібно виправити. 
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Висновки. У цілому маркетингові дослідження підтвердили необхідність прискорення 
створення ринку наукової  продукції в аграрному комплексі країни та формування  відповідно 
до вимог часу реального трансферу інновацій на виробництві. 

З метою покращення системності наукового забезпечення виробництва маркетинг і 
трансфер інновацій необхідно проводити в єдиному організаційному  напрямі з урахуванням 
ефективності наукової розробки.   Для прискорення інноваційного розвитку виробництва 
держави доцільно створити державну службу впровадження  наукових розробок при Кабінеті 
Міністрів України. 
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МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ ВАРТОСТІ СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО 

ПІДПРИЄМНИЦТВА 
 

Анотація. У статті визначаються проблеми та специфіка оцінки вартості бізнесу суб’єктів малого 
підприємництва, а також, надаються рекомендації щодо адаптації загальновизнаних підходів до реалій 
малого бізнесу в Україні. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНИВАНИЮ 
СТОИМОСТИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
 

Аннотация. В статье определяются проблемы и 
специфика оценивания стоимости бизнеса субъектов 
малого предпринимательства, а также, даются 
рекомендации относительно адаптации общеизвестных 
подходов к реалиям малого бизнеса в Украине. 

Ключевые слова: оценка стоимости бизнеса, малое 
предпринимательство, подходы к оценке стоимости 
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METHODICAL APPROACHES TO THE 
ESTIMATION OF THE VALUE OF 

SMALL ENTERPRISES 
 

Abstract.  Article  defines  the  problems 
and specific features in estimation the value of 
small enterprises, and provides advice on 
adaptation the well-known approaches to the 
realities of small business in Ukraine. 
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Вступ.  Поняття  «вартість  бізнесу»  та  методи  її  оцінки  прийшло  в  Україну  з  практики 

розвинених країн ринкової економіки. Дослідженням основних підходів щодо оцінки вартості 


