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Анотація. Автором обґрунтовано методологічну основу та методику дослідження інноваційного розвитку аграрного
сектору економіки України. Удосконалено методику застосування SWOT-аналізу інноваційного розвитку підприємств
аграрної сфери в комбінуванні з методами моделювання інноваційних змін.
 
Annotation. The author substaintiates the methodological principles and the technique of the research on the innovative
development of Ukraine’s agrarian sector of the economy. The author also improves the technique of applying SWOT-analisis of
agrarian enterprise innovative development in combination with the method of simulating innovative changes.
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Вступ. Методологія дослідження як система знань про структуру, методи, форми та засоби досягнення істини включає методологію пізнання, методологію

практичної діяльності та методологію оцінювання (аксіометодологію). Таке визначення методології покладено в основу застосованого алгоритму дослідження
інноваційного розвитку аграрної сфери, актуальність якого пов’язана з вимогами утвердження інноваційної моделі розвитку національної економіки, що задекларовано
пріоритетним завданням у програмних документах політичного керівництва та Уряду України. Істинна картина досліджуваного об’єкта та його складових може бути
отримана лише при вірному підході до нього, при вірному методі.

Постановка проблеми. Характеризуючи роль вірного методу в науковому пізнанні провідний зарубіжний вчений, Ф. Бекон порівнював його зі світильником, що
освітлює дорогу подорожньому в темряві. Він влучно сказав: навіть кульгавий, такий, що йде по дорозі, випереджає того, хто біжить без дороги. Не можна розраховувати
на успіх у вивченні будь-якого питання, йдучи помилковим шляхом. Отже, не лише результат дослідження, але і шлях, що веде до нього, має бути істинним [1, с.409 - 410],
[2, с.23].

Методологія та методика дослідження пріоритетів інноваційного розвитку повинна застосовувати принцип взаємозв’язку, системності і розвитку явищ
об’єктивної дійсності, це означає що економічні явища аналізувались не окремо (ізольовано та статично), а всебічно – у взаємозв’язку та розвитку. Відомий вітчизняний
вчений Андрійчук В.Г. наголошує на тому, що неможливо пізнати істину, якщо явища, факти розглядати ізольовано, статично, без протиріч, внутрішньо їм притаманних
[3, с.29]. Російський вчений економіст Борісов Є. Ф. дотримується аналогічної думки, він зазначає: «...економічна теорія повніше відображає дійсність, якщо бере на
озброєння діалектику – вчення про найбільш загальні закономірності становлення і розвитку всіх природних явищ, суспільства і мислення» [4, с.43 - 44]. При цьому, слід
зазначити, що в процесі дослідження економічних явищ можливе застосування і метафізичного підходу. Такий підхід до вивчення економіки допускається в тих випадках,
коли доводиться ретельно аналізувати якийсь елемент системи окремо або з'ясовувати внутрішню структуру господарських стосунків, не враховуючи будь-які їх зміни.
Так, основоположник американської школи політичної економії Джон Бейтс Кларк в книзі «Розподіл багатства» вперше розглянув стан техніки, технології, організації
виробництва і розподілу доходів суспільства в статиці (незмінному вигляді) і в динаміці (під впливом прогресивних змін). По аналогії з теоретичною механікою Дж. Б.
Кларк розділив економічну теорію на два розділи – статику і динаміку. Відомі українські вчені-економісти Базилевич В.Д. та Ільїн В.А. в своїй праці «Метафізика
економіки» вперше в історії вітчизняної суспільної думки здійснили аналіз метафізичної суті економічного знання. Автори стверджують, що вміст економічного не
вичерпується тимчасовими формами, оскільки за явищами і їх зовнішніми маніфестаціями завжди криються багаточисельні сенси [5, с.3, с.6-10].

Сучасні вчені економісти поряд з традиційними використовують й специфічні методи і прийоми дослідження такі як економіко-статистичний, зокрема його
прийоми: порівняння, групування, ряди динаміки, кореляційно-регресійний аналіз; за допомогою монографічного методу вивчається окремий досвід ведучих
підприємств аграрної сфери, проводиться аналіз виробничо-господарської діяльності типових та передових підприємств, визначаються передові методи ведення
агрогосподарювання; на основі експериментального методу вивчаються питання удосконалення організації окремих технологічно-виробничих процесів аграрного
виробництва. На доцільності використання даних методів та прийомів під час дослідницької роботи наголошував засновник методології аграрних досліджень професор
І.В. Попович. В своїй науковій праці «Методика економічних досліджень в сільському господарстві» І.В. Попович зазначає, що економічні науки при вивченні сільського
господарства як галузі суспільного виробництва використовують наступні методи дослідження: статистико-економічний, монографічний, експериментальний,
розрахунково-конструктивний, абстрактно-логічний та математичний [6, с.4].

Створення та освоєння інновацій в аграрному секторі в економіці України стає все більш складною справою, управління якою вимагає особливих знань. Це
пояснюється тим, що будь-яке нововведення порушує порядок функціонування агровиробництва, його сформовані технічні, технологічні, організаційні та інші
пропорції. Чим складніше та масштабніше виробництво та вище вартість його основних фондів, тим більше ризику та складностей при освоєнні інновацій. У зв’язку з
цим, серед проблем науково-технічного прогресу важливе місце займає проблема оцінки інновацій та результатів їх впровадження, доцільності їх інвестування.

Ми вважаємо, що для вирішення практичних завдань інноваційного розвитку галузі потрібно застосовувати комплексний метод оцінки інновацій, тобто
оцінювати як вартісні так і якісні характеристики інновацій. Даний метод дозволяє оптимізувати оцінку техніко-економічних можливостей інновацій. Методи оцінки
інновацій можуть бути зведені в три групи:

- методи, що ґрунтуються на технократичному підході;
- методи засновані на економічному підході;
- комплексні методи.
В основі технократичного підходу лежить уявлення про інноваційний розвиток підприємств АПК як процес реальної заміни старого обладнання новим. Рішення

про доцільність впровадження техніко-технологічних інновацій приймається на основі розрахунку порівняльної ефективності, проте більш доцільним при прийнятті таких
рішень буде брати до уваги і оцінку інновацій на основі прогресивності обладнання, що має бути використаним [7, с.51, 95]. В якості показника, що характеризує ступінь
прогресивності інновацій, що впроваджуються, використовується питома вага робітників, зайнятих на прогресивному виробництві, показники рівня автоматизації і
механізації тощо.

Разом з тим, в межах технократичного підходу не вирішується основне питання ефективного функціонування аграрних підприємств – оптимальний розподіл
ресурсів. Традиційні економічні методи оцінки інновацій ґрунтуються на показниках продуктивності (продуктивності праці, обсяг виробництва, фондовіддачі та ін.),
вартісних показниках, а також низці показників, що характеризують раціональність використання ресурсів та ефективність інвестицій в інновації. В економічному підході
до оцінки інновацій особливе місце посідають методи з використанням вартісних показників, оскільки вони відображають основну мету виробництва – ефективність. При
використанні даних методів інновації являють собою систему, яка характеризується стійкою функціональною залежністю між затратами ресурсів на виробництво та
випуском продукції підприємств.
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З метою одночасного відображення технологічного рівня виробництва та ефективності функціонування досліджуваної сукупності підприємств нами, окрім
традиційного економіко-статистичного методу, був використаний метод  лінійного програмування (метод оболонки даних від англ. Data Envelopment Analysis (DEA).
Визначення економічної ефективності за методом DEA відбувається шляхом аналізу використання ресурсів, які представлені масивом вихідних даних у кількісному та
вартісному виразі. Даний метод надає можливість розглядати економічну ефективність господарювання підприємств аграрної сфери з двох сторін: 1) використання
мінімальної кількості ресурсів для виробництва одиниці продукції; 2) раціонального їх вибору за критерієм мінімізації витрат на одиницю продукції завдяки принципу
взаємозамінності виробничих ресурсів та залученні у виробництво більш дешевих аналогів. Ефективність виробництва у першому випадку знаходить вираження у
показнику технічної ефективності, який відображає технологічний рівень виробництва, у другому – аллокативної ефективності, яка вказує наскільки раціональним є
використання власних ресурсів підприємства.

Важливим напрямом підвищення ефективності функціонування підприємств аграрного сектору є вдосконалення процесів планування виробничо-господарської
та інноваційної діяльності. В останнє десятиріччя в Україні спостерігається недооцінка ролі та значення планування в системі менеджменту на всіх його рівнях.
Планування та прогнозування виробничо-господарської діяльності на підприємствах сільськогосподарської галузі має ряд специфічних особливостей, що зумовлені
необхідністю комплексно враховувати сукупність факторів. Так визначальними факторами в тваринництві є біологічно-генетичний, техніко-технологічний, якісне
кормове забезпечення та ветеринарний контроль (рис. 1).

 

Рис. 1. Ключові фактори успіху на підприємствах тваринництва
Джерело: власні дослідження.

 
До біологічно-генетичного фактору належать біологічні цикли виробництва, які на підприємствах галузі тваринництва з повним циклом виробництва

характеризуються рядом показників. Техніко-технологічний фактор стосується умов утримання тварин (системи вентиляції, підігріву, годівлі, гноєвидалення і т.д.). Якість
кормового забезпечення полягає у своєчасному, заздалегідь запланованому, забезпеченні підприємства основними кормовими компонентами, складанні кормових
рецептів залежно від структури стада, своєчасному виявленні патогенної мікрофлори в кормових компонентах. Ветеринарний контроль забезпечується шляхом
запровадження лікувально-профілактичних заходів стосовно поголів’я підприємств, дотримання програми та строків вакцинації та кастрації а також правил біологічної
безпеки.

Прогнозування та планування інноваційного розвитку підприємства в АПК повинно ґрунтуватися на аналізі матеріально-технічної, ресурсної, фінансової, кадрової
та інформаційної бази підприємства; визначенні рівня розвитку інноваційного потенціалу, оцінці ресурсних потреб і вибору пріоритетів перспективного розвитку даного
підприємства. Результатом такого аналізу є систематизація інноваційних проблем, які можна підрозділити на дві групи: до першої відносяться проблеми, вирішення яких
на даний час та за даними ресурсами виявляється можливим; до другої групи відносять проблеми, вирішення яких на даному етапі за наявності об’єктивних та
суб’єктивних причин виявляється не можливим. Таке розділення проблем обґрунтовано необхідністю пріоритетного вибору кола задач першої групи. В результаті
відбору першочергових завдань формуються цілі та стратегії діяльності в межах інноваційного розвитку підприємства. Сучасні економісти для оцінки загальної
економічної ефективності запланованих інновацій пропонують використовувати систему показників наведену в таблиці 1.

 
Таблиця 1.

Система показників оцінки економічної ефективності інновацій
Показник Визначення Математичний вираз

1.Інтегральний ефект
(чистий дисконтований дохід,
ч и с та приведена або чиста
сучасна вартість, чистий
приведений ефект (дохід)

 Величина різниць результатів і
інноваційних витрат за
розрахунковий період, приведених
до одного, зазвичай початковому
року, тобто з врахуванням
дисконтування результатів і витрат.

,
де Тр - розрахунковий рік;

 Рt - результат в t-му році;
   Zt - інноваційні затрати в t- й рік;

at=(1+i)t – коефіцієнт дисконтування, де
і - коефіцієнт дисконтування;
Тр - рік приведення затрат та результатів

2.Індекс рентабельності
(Індекс доходності, індекс
прибутковості)

Співвідношення приведених доходів
д о приведених на той же момент
часу інноваційних витрат.

– індекс рентабельності

 – дохід в періоді j

 – розмір інвестицій в інновації в періоді
t.

3.Норма рентабельності
(Внутрішня норма доходності,
вну тр ішня норма прибутку,
норма повернення інвестицій)

Даний показник характеризує рівень
прибутковості конкретного
інноваційного рішення, що
виражається дисконтною ставкою,
по якій майбутня вартість
грошового потоку від інновацій
приводиться до справжньої вартості
інвестиційних засобів.

, 

,
де Ер - норма дисконту, при якій величина
дисконтованих доходів  за певну кількість
років дорівнює величині вкладень в
інновації.

4.Період окупності (період
с тр о ку окупності інвестицій,
показник періоду окупності)

Відношення первинних інвестицій в
інновації до щорічних грошових
доходів.

,
де K - первинні інвестиції в інновації;
D - щорічні грошові доходи.



Джерело: [8, с.187-191], [9, с.303-307] , [10, с.95-101], [11, с.277-289], [12, с.229-233], [7, с.59-61].
 

Аналіз сучасних методів оцінки економічної ефективності інновацій виявив, що дані методи ґрунтуються на принципах прогнозування та планування
економічного ефекту в майбутньому, тобто в певний момент часу t+1, де t - це теперішній (або початковий в розрахунках) момент часу. З метою визначення
теперішнього та прогнозування майбутнього становища підприємства на ринку, його конкурентоспроможності,в дослідженні використано SWOT-аналіз та так звані
матричні методи розробки стратегій (портфельний аналіз). SWOT-аналіз – це конфронтаційний аналіз сильних і слабких сторін підприємства, можливостей і погроз з боку
зовнішнього довкілля. Сторони «S» (Strengths / сила) і «W» (Weaknesses / слабкість) відносяться до стану організації, а «O» (Opportunities / можливості) і «T» (Threats /
небезпеки), до зовнішнього її оточення. За результатами ситуаційного аналізу можна оцінити, чи володіє підприємство внутрішніми силами і ресурсами, щоб реалізувати
наявні можливості і протистояти погрозам, і які внутрішні недоліки вимагають швидкого усунення.

Класичною портфельною моделлю є матриця Бостонської консультативної групи (БКГ (BCG, Boston Consulting Group), яку було розроблено та апробовано в 70-
ті роки минулого сторіччя. Дана матриця складається із чотирьох квадрантів (2х2), в основі якої лежить прийом співставлення різних стратегічних зон господарювання
(СЗГ), в яких працює (чи бажає працювати) підприємство (рис. 2.).

 

 
Рис. 2. Матриця БКГ

Джерело: адаптоване [14, с.147].
 
Для визначення пріоритетів розвитку підприємства на ринку, використовується фактично лише один показник – зростання попиту. По горизонталі визначається

частка ринку, яку займає підприємство, по відношенню до частки ринку найвагомішого конкурента. Для кожної СЗХ оцінюється майбутній темп зростання,
підраховуються частки ринку і отримані результати вписуються у відповідні квадранти матриці, які мають певну назву. БКГ був запропонований наступний пакет рішень
щодо подальшої діяльності підприємств, які займають відповідні зони господарювання: «зірки» – укріплювати і оберігати; по можливості позбавлятися від «собак», якщо
немає вагомих причин, щоб їх зберегти; для «дійних корів» необхідний суворий контроль капіталовкладень і передача надлишку грошової виручки під контроль вищого
керівництва фірми; «дикі кішки» підлягають спеціальному вивченню, щоб встановити, чи не зможуть вони при відомих капіталовкладеннях перетворитися на «зірки».
Матриця має свої переваги та недоліки.

Серед переваг матриці БКГ є те, що вона проста у використанні та на основі позиціювання в певних квадрантах дає можливість підприємству раціонально
розподілити фінансові ресурси. Недоліки матриці БКГ проявляються в тому, що в даній матриці враховується лише два фактори: ринкова частка та темп приросту попиту
(обсягу ринку), інші фактори, які також можуть впливати на розробку стратегії подальшого розвитку підприємств (такі як прибутковість, інтенсивність інвестицій в
основний капітал) залишаються поза увагою. Тому в середині 70-х років минулого сторіччя звилася аналітична модель, запропонована компанією McKinsey & Co для
корпорації General Electric, яка отримала назву «модель GE/McKinsey». Дана матриця являє собою модифіковану матрицю БКГ та є одним з найбільш популярних
сучасних інструментів портфельного аналізу.

Матриця GE/McKinsey ґрунтується на поєднанні як об'єктивно вимірних параметрів (ємкість ринку, рівень рентабельності, частка ринку), так і суб'єктивно
оцінюваних [15, 170]. Критерії, які найчастіше використовують для вихідних даних матриці GE/McKinsey наведені в таблиці 2, однак, перелік факторів, представлений в
даній таблиці не є вичерпним і може бути розширеним в залежності від вимог дослідження та «бізнес-клімату» в якому функціонує підприємство. Кожен квадрант
матриці містить рекомендовану стратегію, яка вказує, що слід робити підприємству на ринку в майбутньому, допомагає підприємству при встановленні певних
пріоритетів в організації поточної та майбутньої господарської діяльності.

 
Таблиця 2.

Критерії відбору вихідних даних для матриці GE/McKinsey
Внутрішні фактори впливу на конкурентні переваги Зовнішні фактори впливу на привабливість ринку

Переваги продукції (бренд, неймінг) Розмір ринку
Доля на ринку Темпи росту ринку

Темпи приросту долі ринку Прибутковість ринку
Відносна величина та структура собівартості одиниці

продукції порівняно з конкурентами Тенденції розвитку ринку та галузі

Відносна прибутковість / рівень рентабельності порівняно з
конкурентами Конкуренція на ринковому просторі

Переваги щодо збуту продукції Бар’єр для доступу в ринок
Переваги щодо виробничих потужностей Можливість диференціювання продукції

Показник технологічного стану Тенденції щодо зміни попиту
Якість продукції Сегментація ринку

Доступ до фінансових та інших інвестиційних ресурсів Структура дистрибуційної логістики
Переваги менеджменту Розвиток технології в галузі

Джерело: адаптоване [16, с. 434]
 
Висновки. Таким чином, методологічним фундаментом дослідження пріоритетів інноваційного розвитку аграрної сфери є використання методичного підходу

до обґрунтування конкурентних стратегій типових господарств галузі на основі поєднання економіко-статистичного та матричного методів з врахуванням рівня
технологічного розвитку виробництва та амплітуди коливання ринкової частки підприємств-виробників свинини. Застосування SWOT-аналізу інноваційного розвитку
підприємств галузі свинарства в комбінації з методом моделювання інноваційних змін дало можливість обґрунтувати оптимальний сценарій розвитку підприємств та
кількісно визначити перетворення стану господарської системи досліджуваних господарств протягом періоду, під час якого планується здійснення техніко-технологічних
інновацій.
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