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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Національна безпека України, і особливо її

продовольчий аспект, визначаються стійким та
стабільним розвитком вітчизняного аграрного
сектора, високою ефективністю його структур!
них галузей та органічністю їх зв'язків з іншими
сферами вітчизняної економіки. Комплексність
сучасних умов господарювання доводить не!
ефективність екстенсивних схем здійснення аг!
рарного виробництва та ставить питання про
необхідність системного переведення аграрно!
го сектора на інноваційні засади розвитку та
масове впровадження інноваційних процесів, що
являють собою постійний та неперервний потік
перетворення конкретних технологічних чи тех!
нічних ідей на основі наукових розробок на нові
технології та доведення їх до використання без!
посередньо на виробництві з метою отримання
якісної продукції чи інших видів ефекту. Важ!
ливість перебудови аграрного сектора на інно!
ваційні засади розвитку не вирішує проблеми
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ASSESSMENT OF EFFICIENCY OF INNOVATIVE ACTIVITY OF AGRARIAN FIRMS

Стаття досліджує особливості формування методики оцінки ефективності інноваційної діяльності аграрних підприємств,
визначає її специфіку залежно від галузей аграрної сфери, на яких спеціалізується підприємство, та видів інновацій, які воно
реалізує. Окремо розглядаються основні та альтернативні критерії ефективності інноваційної діяльності в аграрній сфері,
досліджуються чинники, що здійснюють свій вплив на механізм дії та освоєння інновацій в аграрному виробництві. Автор
також пропонує варіант стандартизації методики розрахунку економічної ефективності інноваційної діяльності аграрних
підприємств шляхом здійснення окремої оцінки кожного інноваційного проекту та виокремлення під час неї трьох основних
блоків, а саме оцінки ефективності участі у проекті, оцінки ефективності розробки та впровадження проекту та оцінки
проекту за результатами його реалізації. Напрями практичного використання запропонованої методики визначення ефек/
тивності інноваційної діяльності аграрних підприємств розглядаються з урахуванням об'єктивних бар'єрів, що перешкоджа/
ють її реалізації.

The paper researches the features of forming a procedure of assessment of innovative activity efficiency of agrarian firms,
defines its specifics depending on branches of agrarian sphere in which the firm specializes, and types of innovations which it
realizes. It also separately considers the basic and alternative criteria of efficiency of innovative activity in agrarian sphere are
researches the factors influencing the mechanism of action and development of innovations in agrarian production. The author
also offers a standard version of a procedure of estimation of economic efficiency of innovative activity of the agrarian firms by
carrying out a separate assessment of each innovative project and allocating while doing it three mainframes, namely an assessment
of efficiency of participation in the project, an assessment of efficiency of development and introduction of the project and an
assessment of the project by results of its fulfillment. Directions of practical use of the offered procedure of definition of efficiency
of innovative activity of agrarian firms are considered in view of the objective barriers preventing its fulfillment.
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визначення ціни такої перебудови і ставить дер!
жаву перед об'єктивною потребою окреслення
оптимальних шляхів підвищення інноваційності
села. При цьому критеріями оптимальності по!
винні виступати економічна, соціальна та еко!
логічна ефективність результатів, що змінюють!
ся внаслідок впровадження інноваційних розро!
бок у аграрну сферу.

Як наслідок, з новою актуальністю постає
питання про перегляд та розширення традиц!
ійної категорії ефективності аграрного вироб!
ництва та розробку комплексу показників,
спрямованих на вимірювання усього спектру
ефектів від впровадження інноваційних розро!
бок — економічних, соціальних, екологічних,
організаційно!управлінських впливів тощо.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Проблемами вивчення змістовного наповнен!
ня економічної категорії ефективності, її різно!
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видів та складових, методів кількісної та якісної її
оцінки, розробки комплексу показників та кри!
теріїв, спрямованих на вимір окремих видів
ефектів, дослідження можливостей її нарощуван!
ня за рахунок інтенсифікації використання ресур!
сного потенціалу підприємств та реалізації незад!
іяних резервів розвитку, розробки стратегії роз!
витку підприємств, орієнтованих на максимізацію
реалізації можливостей, діагностованих завдяки
виміру ефективності діяльності підприємств, зай!
малася значна кількість вітчизняних та іноземних
науковців. Окремо серед них слід відзначити та!
ких, як Васильєв А. [3], Власова В. [5], Ворніческо
М. [8, с. 106—108], Герасимов А. [1, с. 46—48], Гри!
цаєнко М. [2], Журавкова І. [5], Завлін П. [3],
Іжевський В. [4, с. 160—166], Крилов Е. [5], Сенів
Б. [6], Харів П. [7], Щербаков А. [8, с. 106—108].

Водночас, незважаючи на значну кількість
публікацій щодо ефективності інноваційної
діяльності підприємств, окремі проблемні мо!
менти усе ще потребують подальшого опрацю!
вання. Зокрема, недостатня увага приділяєть!
ся визначенню ефективності здійснення інно!
ваційної діяльності в аграрній сфері з її кон!
цепцією сталого розвитку, що передбачає
здійснення перетворень як всередині підприє!
мства, так і здійснення впливів поза його ме!
жами. Різноманітність можливих напрямів ак!
тивізації інноваційного чинника в аграрному
виробництві ставить питання про можливість
їх виміру та розробку та пошук необхідних
інструментів для проведення такої оцінки. Та!
кож подальшого доопрацювання потребує пи!
тання ефективності розробки та реалізації
інноваційних аграрних проектів.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є дослідження концепції виз!

начення ефективності діяльності аграрних
підприємств, вивчення специфіки її формуван!
ня залежно від галузей аграрної сфери та видів
інноваційної діяльності, що практикуються
підприємством, дослідження чинників, які впли!
вають на механізм дії та освоєння інновацій в
аграрному виробництві, розробка основних та
альтернативних критеріїв оцінки ефективності
та стандартизація методики розрахунку еконо!
мічної ефективності аграрних підприємств.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Визначення ефективності інноваційної
діяльності в аграрній сфері повинно враховува!
ти специфіку її окремих підгалузей, кожна з
яких потребує особливої уваги і власних інно!
ваційних технологій. Визначення ефективності
інноваційної діяльності у галузі рослинництва

потребує врахування зростання продуктивності
виробництва на основі підвищення родючості
грунтів, зростання урожайності сільськогоспо!
дарських культур та покращення якості про!
дукції, подолання процесів деградації та руйну!
вання навколишнього середовища, зменшення
залежності продуктивності від природних чин!
ників, економію трудових та матеріальних вит!
рат, збереження та покращення екології навко!
лишнього середовища тощо. Визначення ефек!
тивності інноваційної діяльності в тваринництві
потребує врахування підвищення виробничого
потенціалу галузі шляхом використання біоло!
гічного блоку інновацій, досягнень вітчизняної
та світової селекції, удосконалення селекційно!
генетичного потенціалу, що безпосередньо виз!
начає рівень продуктивності тварин, ефективно!
го використання кормових ресурсів та освоєн!
ня ресурсозберігаючих технологій, спрямова!
них на підвищення рівня інтенсивності та ефек!
тивності аграрної продукції. Що стосується тех!
нічного забезпечення виробничої діяльності в
аграрній сфері, то визначення ефективності по!
в'язаної з ним інноваційної діяльності повинно
враховувати здійснення індустріалізації аграр!
ного виробництва, механізації та автоматизації
виробничих процесів, їх модернізації та техніч!
ного переозброєння тощо.

Критерій ефективності інноваційної діяль!
ності в аграрному виробництві на загальній ос!
нові розглядається як максимізація прибутку
у розрахунку на одиницю сільськогосподарсь!
ких угідь при мінімальних витратах та опти!
мальному використанні наявного капіталу та
мінімальному навантаженні на довкілля. Таким
чином, оцінка ефективності інноваційної діяль!
ності в аграрній сфері відображає ступінь рац!
іонального використання землі та інших за!
собів виробництва, а також окупність витрат на
виробництво агропродукції. Саме це і є голов!
ним призначенням інновацій у агросфері.

Механізм дії та освоєння інновацій, які
впливають на ефективність аграрного вироб!
ництва, залежить від комплексу чинників, се!
ред яких можна виділити:

— організаційні (розробка аграрних інно!
ваційних проектів, організація та освоєння
інвестицій у різні галузі аграрної сфери);

— економічні (інвестування та забезпечен!
ня ресурсами аграрного виробництва та допо!
міжних сфер діяльності);

— інвестиційні (техніко!технологічне забез!
печення та дотримання технологічних вимог у
аграрній сфері);

— біологічні (покращення якості інвестицій,
біологізація процесів їх освоєння);
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— соціальні (забезпечення аграрної сфери
кваліфікованими кадрами) [9, с. 24—25].

До основних критеріїв та системи показ!
ників оцінки ефективності здійснення іннова!
ційної діяльності у агровиробництві можна
віднести наступні:

— частка аграрної продукції з підвищени!
ми споживчими властивостями у валовій аг!
рарній продукції;

— частка екологічно чистої аграрної про!
дукції у валовій аграрній продукції;

— частка впровадження високопродуктивних
технологій вирощування та грунтообробітку в за!
гальній кількості використовуваних технологій;

— частка впровадження високопродуктивних
прийомів вирощування та догляду за тваринами
в загальній кількості використовуваних прийомів;

— частка відновлених земель у загальному
обсязі деградованих та еродованих земельних
угідь;

— ступінь механізації та автоматизації ви!
конуваних робіт;

— організаційний рівень виробництва;
— частка працівників, які підвищили свою

кваліфікацію, в загальній чисельності зайнятих
працівників;

— виробництво валової продукції рослин!
ництва, продуктивність тварин, продуктивність
праці, ступінь використання виробничих по!
тужностей та земельних угідь, прибуток, рен!
табельність виробництва;

— стійкість виробництва до зміни погодних
умов, сезонний характер виробництва;

— економія часу, ресурсів, трудових, мате!
ріальних та фінансових витрат;

— частка коштів, вкладених у дослідження
та розробки, в загальному обсязі витрат та
одержаному прибутку;

— окупність та рентабельність інвестицій!
них коштів, вкладених у реалізацію інновацій!
них проектів;

— рівень соціальної спрямованості розроб!
лених та впроваджених інновацій.

Важливим критерієм ефективності іннова!
ційної діяльності на аграрному підприємстві
може вважатися окупність додаткових витрат,
пов'язаних зі створенням та освоєнням ново!
введень. Такий критерій виражається додат!
ковим чистим доходом на грошову одиницю
витрат і у значній мірі залежить від масштабів
освоєння інновації.

На окрему увагу заслуговують альтерна!
тивні критерії ефективності інноваційної діяль!
ності, наприклад, скорочення забруднення на!
вколишнього середовища, соціальні наслідки
науково!технічного прогресу, показники при!

родно!екологічної та еколого!економічної
ефективності тощо.

Для оцінки досягнутого рівня ефективності
пропонується використовувати показник ін!
дексу ефективності інноваційної діяльності:

.

....

4
)(

J
JJJJ

J (1),

де Jеф. — індекс ефективності інноваційної
діяльності;

Jпт. — індекс зростання продуктивності
внаслідок впровадження інноваційної розроб!
ки;

Jен. — індекс скорочення енергоємності про!
дукції;

Jпр. — індекс приросту продукції за рахунок
освоєння аграрних інновацій;

Jекол. — індекс скорочення екологічної со!
бівартості;

Jст. — індекс збільшення витрати коштів на
впровадження інноваційних розробок.

Здійснюючи економічну оцінку інновацій у
розрізі аграрних підгалузей, слід враховувати,
що фактично агротехнології є синтезом біолог!
ічних, технологічних, економічних та соціальних
компонент. Ефективність застосування інно!
вацій кардинально залежить від факторів, які
навіть не стосуються стрижневого інноваційно!
го процесу: сортів рослин, грунтово!ландшаф!
тних умов, добрив, механізмів захисту рослин,
обробки грунту, землеоціночної основи, еколо!
гічного ризику, техніки, машиновикористання,
рівня підготовки механізаторів, інженерів!тех!
нологів, технологів!менеджерів рослинництва,
технологів!менеджерів тваринництва, потреби
забезпеченості в технічному сервісі [10].

Сфера агропромислового виробництва є
мультитехнологічною сферою, тому і методи!
ки оцінки ефективності інноваційних техно!
логій у різних підгалузях аграрної сфери мо!
жуть розрізнятися. У підгалузі виробництва
пшениці та кукурудзи використовуються по!
казники рентабельності як відношення прибут!
ку від реалізації аграрної продукції до її со!
бівартості, а також до середньорічної вартості
основних виробничих фондів з урахуванням
дисконтованих витрат виробництва. Величина
економічного ефекту представляється тут як
різниця між показниками чистого доходу у
новому та базисному варіантах, які обрахову!
ються за вартістю валової продукції, що роз!
раховується до і після впровадження іннова!
ційної розробки [11; 12]. Окремо наводяться
показники окупності додаткових витрат при
впровадженні нової технології. При цьому
особливо виділяють розрахунок ефективності
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додаткових капіталовкладень, спрямованих на
практичне освоєння інновації.

Окремі методики розрахунку ефективності
інноваційних процесів існують і для галузі тва!
ринництва [13, с. 94—95]. Ефективність інно!
вацій в ній оцінюється через їх загальну харак!
теристику, визначення сумарних витрат на роз!
робку та річний економічний ефект від вико!
ристання. Згаданий ефект розраховується із
використанням галузевих методик, розробле!
них на доповнення до комплексної оцінки
ефективності заходів прискорення інновацій!
ної перебудови тваринництва.

Свої особливості існують і при розрахунку
ефективності аграрних інновацій технічного ха!
рактеру. Такий розрахунок повинен охоплюва!
ти всі напрями, пов'язані з якісними змінами та
технічним розвитком, що базується на викорис!
танні нових видів матеріалів та джерел енергії
[14]. При цьому винятково важливо адекватно
оцінити результативність якісних змін техніки —
як еволюційного характеру, так і радикальних
перетворень. Для цього повинна бути розробле!
на методика оцінки технічного рівня аграрного
виробництва, спроможна оцінювати принципово
нову техніку, процеси автоматизації та комп'ю!
теризації аграрного виробництва.

Існують спроби створити стандартизовану
методику розрахунку економічної ефектив!
ності аграрних інновацій [15]. Така методика
базується на оцінці ефективності кожного
інноваційного проекту окремо. Тому вона по!
винна включати будь!яку потрібну кількість
вимірюваних факторів, здійснювати оцінку
різних видів ефективності (економічної, техно!
логічної, соціальної, логістичної) на будь!яко!
му рівні (країна, область, район, підприємство)
і виявляти сумарний ефект всіх чинників, що
впливають на кінцевий результат. У зв'язку із
цим під час вибору критеріїв необхідно врахо!
вувати як ступінь участі окремих учасників в
інноваційному проекті, так і ступінь ефектив!
ності останнього за параметрами реалізації
(новизна інновацій, їх соціальна значимість та
екологічна безпека застосування). Це і є два
головних модулі пропонованої методики. Ос!
новними критеріями оцінки ефективності інно!
ваційних розробок при цьому є: цінність інно!
ваційної розробки, ступінь її новизни (висока,
середня, недостатня) та відповідність цієї роз!
робки світовому рівню; підвищення індексу
рентабельності інвестицій та внутрішньої рен!
табельності інноваційного проекту; запас
фінансової стійкості інноваційного проекту;
приріст валової продукції та покращення її
якості; ресурсозбереження та скорочення вит!

рат на одиницю аграрної продукції; зростання
продуктивності праці; приріст доданої вартості
та прибутку; зростання рівня виробництва з
урахуванням ефективності та масштабності
освоєння інновації; покращення рівня життя
працівників; збереження та покращення еколо!
гічної ситуації.

Перспективні інноваційні агропроекти в
економічному відношенні є більш ризиковани!
ми, але майже завжди мають вищий прибутко!
вий потенціал. Аналіз інноваційних ризиків
розглядається як інструмент пошуку "больових
точок" проекту з метою селективного добору
попереджувальних заходів, спрямованих на
протидію негативному впливу зовнішніх та
внутрішніх чинників. Оцінка ризику під час виз!
начення ефективності передбачає також
здійснення обов'язкової поправки на ко!
ефіцієнт дисконтування — до базисного зна!
чення коефіцієнту слід додати премію за ризик
і при розрахунку критеріїв оцінки проекту ви!
користовувати вже відкореговане значення
дисконтної ставки. Відкритим залишається пи!
тання визначення нижньої межі доходності від
вкладених в інноваційний проект інвестицій —
у її якості зазвичай використовується норма
прибутку, що визначає потенціал ефективності
інновацій та забезпечує попит на них. Емпірич!
ним шляхом встановлено, що більший успіх у
майбутньому пов'язаний зі зростанням витрат
у поточному періоді. Таким чином, для об!
'єктивної оцінки того чи іншого проекту необ!
хідно порівнювати ефективність існуючих ме!
тодів оцінки доходності з обсягом витрат, по!
трібних для реалізації проекту. При цьому слід
враховувати, що методи визначення ефектив!
ності повинні бути різними — для врахування
регіональних та технологічних особливостей
інноваційної розробки.

Таким чином, комплексна економічна оцінка
інноваційного проекту в аграрній сфері повинна
складатися з трьох основних блоків, у кожному
з яких слід виділити ряд критеріїв (рис. 1).

У блоці "Оцінка ефективності участі в інно!
ваційному аграрному проекті" виділяють бюд!
жетну, галузеву та регіональну ефективність,
ефективність участі в інноваційному проекті
кредиторів та ефективність використання влас!
ного капіталу агропідприємства.

Блок "Оцінка ефективності розробки та
впровадження інноваційного проекту" є най!
більш містким. До нього, зокрема, входять такі
критерії як цінність інноваційної розробки;
ступінь її новизни та відповідність світовому
рівню; підвищення індексу рентабельності інве!
стицій та внутрішньої рентабельності іннова!
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ційного проекту; приріст про!
дукції, що виробляється внаслідок
впровадження інноваційної роз!
робки та покращення якості цієї
продукції; приріст доданої вар!
тості та прибутку, ресурсозбере!
ження та скорочення витрат на
одиницю виробленої продукції;
зростання продуктивності праці
та науково!технічного рівня ви!
робництва з урахуванням ефек!
тивності та масштабності освоєн!
ня інновацій; покращення рівня
життя працівників, екологічної ситуації тощо.

Блок "Оцінка ефективності інноваційного
проекту за результатами його реалізації" вклю!
чає в себе оцінку технологічної (ступінь вико!
ристання ресурсів), економічної (отримання
максимальної кількості продукції при мінімаль!
них витратах живої та оречевленої праці), соц!
іальної (вплив на соціальний стан працівників,
підвищення їх доходів, змін умов праці та по!
кращення її організації) та екологічної (вплив
на навколишнє середовище та виробництво
екологічно чистої продукції) ефективності [14;
15; 16, с. 165—167].

Розглянута вище методика стосується роз!
рахунку перспективної (інакше — прогнозної)
ефективності аграрних інновацій і може бути
використана на стадії, що передує практично!
му впровадженню інновацій — для визначення
доцільності їх реалізації або вибору найбільш
ефективного з!поміж декількох варіантів. Роз!
рахунки за цією схемою обов'язково повинні
застосовувати ймовірнісний підхід, який перед!
бачає прогнозування результатів з певним сту!
пенем невизначеності. Проте прогнозна та ре!
альна ефективність інновацій представляють
собою цілком відмінні категорії, тому існує не!
обхідність обрахунку економічної ефектив!
ності інноваційного проекту після його прак!
тичного впровадження. Це допомагає здійсню!
вати функції обліку та контролю, вивчати ре!
зультат дії інноваційної розробки, віднаходи!
ти та задіяти невикористані резерви, що пере!
шкоджають агропідприємству отримувати мак!
симально можливий ефект від підвищення
інноваційності. Тому пропонується розрахову!
вати економічну ефективність інноваційних но!
вовведень в аграрній сфері через їх вплив на ви!
користання земельних ресурсів [14]:

      (2),

де Ееф. — економічний ефект від впровад!
ження інноваційної розробки (вплив інновацій

на використання землі як визначального фак!
тору виробництва в аграрній сфері), грн.;

n — кількість сільськогосподарських куль!
тур;

Дy1 — приріст урожаю за рахунок впровад!
ження інноваційної розробки, ц з 1 га;

Sен. — площа впровадження новації, га;
Ці — ціна реалізації і!ї сільгоспкультури,

грн./ц;
Я — приріст доходу за рахунок підвищен!

ня якості, грн.;
Воеф. — приріст вартості основних вироб!

ничих фондів інноваційної спрямованості, грн.;
ПВ — приріст виробничих витрат (без

амортизації) на впровадження інноваційної
розробки, грн.;

Вд — витрати виробництва (дисконтовані)
за додатковою валовою продукцією, грн.;

О — коефіцієнт приведення одноразових
витрат до поточних;

КП — приріст капітальних вкладень на
створення та впровадження інноваційних роз!
робок, грн.

При проведенні економічних розрахунків
слід постійно пам'ятати про фактор часу, тому
що прогнозні результати інновацій знаходять!
ся під впливом різних соціально!економічних
чинників, які змінюються в часі, зокрема ін!
фляції, ставок рефінансування, курсів валют та
інших чинників, пов'язаних зі зміною купівель!
ної спроможності та попиту на інноваційні аг!
рарні розробки.

ВИСНОВКИ
Перетворення України на повноправного

учасника світових економічних відносин, що
відбувається на фоні процесів глобалізації та
інтернаціоналізації, визначає критичним факто!
ром успішної конкурентної боротьби вітчизня!
них аграрних підприємств активізацію їх іннова!
ційного чинника та ефективність їх інноваційної
діяльності. Це ставить питання про розробку та
практичне застосування нових, більш якісних

Рис. 1. Комплексна оцінка інноваційного проекту
у аграрній сфері

Джерело: власні дослідження.



32
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 13, 2013

методик оцінки особливостей перебігу інновац!
ійних процесів та виміру усього спектру ефектів
від перебудови діяльності аграрних підприємств
на інноваційні засади господарювання.

Незважаючи на наявність значної кількості
наукових підходів до обрахунку економічної
ефективності інноваційних процесів у аграрній
сфері, їм притаманний ряд недоліків. Зокрема,
сучасні умови господарювання агропідпри!
ємств потребують додаткового дослідження
взаємозв'язку інновацій з підвищенням резуль!
тативності використання земельних, трудових
та фінансових ресурсів на селі. На окреме вив!
чення заслуговує і процес підвищення актив!
ності підприємництва в системі інноваційних
процесів та визначення показників довгостро!
кової прогнозної ефективності інноваційної
діяльності. Оцінка ефективності аграрних інно!
вацій повинна враховувати також систему ре!
альних показників, пов'язаних із вирішенням
соціальних та екологічних проблем.

Проведення кількісного виміру інновацій!
ної діяльності у агросфері ускладнюється че!
рез ряд об'єктивних бар'єрів, що обумовлюють
появу відносної та абсолютної невизначеності.
До них насамперед відносяться неекономічна
природа частини результатів дії інноваційних
аграрних розробок, недостатня визначеність
змісту інновацій та відсутність статистичного
виміру інноваційної діяльності в аграрній сфері.

Як наслідок, запропоновані концепції оці!
нки ефективності інноваційної діяльності аг!
рарних підприємств повинні бути покладені в
основу заходів, спрямованих на подолання аб!
солютної та відносної невизначеності під час
виміру результатів діяльності аграрних під!
приємств та можуть бути використані під час
формування стратегії розвитку, спрямованої
на максимізацію використання ресурсного по!
тенціалу підприємств та використання його
сильних сторін та зменшення слабкостей.
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