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Харченко Т.О. Методический инструментарий оценки эффективности инвестиций в 

контексте формирования конкурентоспособного управления проектами. 
В статье исследованы методологические подходы оценки эффективности инвестиций, 

определены направления использования показателей при проведении оценки проектов с неравно-
мерными денежными потоками, направленных на экономию собственного капитала, с неравно-
значными жизненными циклами инвестиций, с различными уровнями интенсивности и эффектив-
ности производства. Рассмотрены возможности корректировки критериев оценки в зависимости 
от определённых условий проекта в системе управления проектами. 
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the context of forming of competitive management projects  
At the article represent methodical approaches of estimation of efficiency of investments include the 

group of indexes, which make it possible to calculate the adequate estimation of risks, the expected profit, 
define the concrete terms of realization of project. Described methodical approaches of estimation of effi-
ciency of investments allow carry out competitive project management. The considered indexes have close 
connection that makes it possible to adjust the assessment criteria depending on the specific conditions of 
the project. 
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В роботі узагальнено теоретико-методологічні та організаційні підходів щодо визначення 

ефективності впровадження інновацій у сільському господарстві для раціоналізації використання 
ресурсів, мінімізації ручної праці, оптимізації витрат коштів на всіх стадіях виробничого процесу, 
дотримання технологічно-технічних параметрів та запровадження сучасних стандартів виробни-
цтва. Обґрунтовано чинники подальшого ефективного інноваційного розвитку аграрної економіки 
на основі ефективності впровадження інновацій сільськогосподарськими підприємствами. 

Ключові слова: ефективність, інновації, сільське господарство. 
Постановка проблеми. Ефективність дія-

льності господарюючих суб’єктів щодо орієнтації 
на інновації та реалізації інноваційних проектів 
базується на їх спроможності до сприйняття но-
вацій та їх впровадження у виробничо-
господарську діяльність з метою раціоналізації 
використання ресурсів, мінімізації ручної праці, 
оптимізації витрат коштів на всіх стадіях вироб-
ничого процесу, дотримання технологічно-
технічних параметрів та запровадження сучасних 
стандартів виробництва, або ж з метою збіль-
шення обсягів виробленої продукції, що спрямо-
вані на поліпшення умов праці та життєдіяльності 
населення. При цьому загальний контент ефек-
тивності виражається порівнянням отриманих 
результатів з витратами, які забезпечили досяг-
нутий результат.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблеми інноваційного розвитку сільського гос-

подарства вивчаються багатьма науковцями, зо-
крема даний напрям досліджень порушено в 
працях В. Герасимчука, О. Гудзинського, О. Гуто-
рова, О. Дація, А. Ключник, М. Кропивки, 
В. Мельник, Б. Пасхавера, П. Саблука, Є. Савє-
льєва, Н. Сіренко, О. Ульянченко, Л. Федулової, 
В. Яценка та ін. Незважаючи на значну кількість 
наукових здобутків вітчизняних учених, впрова-
дження інновацій аграрними підприємствами від-
бувається досить повільно. Відтак, виникає пот-
реба в розробці нових підходів щодо теоретико-
методологічного та організаційного забезпечення 
формування інноваційного потенціалу, реалізації 
й впровадження інновацій у сільському господар-
стві та підвищенню ефективності зазначених 
процесів.  

Мета і задачі дослідження. Метою роботи 
є узагальнення теоретико-методологічних та ор-
ганізаційних підходів щодо визначення ефектив-
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ності впровадження інновацій у сільському госпо-
дарстві для раціоналізації використання ресурсів, 
мінімізації ручної праці, оптимізації витрат коштів 
на всіх стадіях виробничого процесу, дотримання 
технологічно-технічних параметрів та запрова-
дження сучасних стандартів виробництва; обґру-
нтування чинників подальшого ефективного інно-
ваційного розвитку аграрної економіки на основі 
ефективності впровадження інновацій сільського-
сподарськими підприємствами. 

Методи дослідження. Методологія запро-
понованого дослідження ґрунтується на систем-
но-комплексному та синергетичному підходах, що 
передбачають розгляд інноваційного розвитку як 
комплексу взаємоузгоджених та взаємо-
пов’язаних складових соціально-економічного 
спрямування. В роботі використано загальнонау-
кові та спеціальні методи, логіко-семантичний та 
системного узагальнення. 

Виклад основного матеріалу досліджен-
ня. Здійснення господарської діяльності у сільсь-
кому господарстві, а також реалізація окремих 
бізнес-проектів на сьогоднішньому етапі функціо-
нування вітчизняних агропідприємств неможливе 
без розробки і впровадження новацій у процеси 
планування, управління та виробничої діяльності.  

Результативність інноваційного розвитку 
аграрного сектору економіки визначається здат-
ністю системи управління забезпечити ефект від 
впровадження різних видів інновацій на різних 
ієрархічних рівнях агропідприємств та ефективні-
стю здійснення змін у підсистемах. При цьому 
повинні враховуватися фактори впливу на сприй-
няття вітчизняними аграрними підприємствами 
інновацій зовнішньої та внутрішньої спрямовано-
сті, а також необхідність діагностики та оцінки 
факторів забезпечення успіху: агресивності стра-
тегій, інтеграції, втручання, рівня саморегулю-
вання в організації, здатності до передбачення 
напрямів змін, темпів зростання компетенції ко-
манди, напрямів змін у цінностях, переконаннях, 
технологіях і філософії мислення [1].  

Щодо ефективності впровадження іннова-
цій у сільському господарстві, то її слід визначати 
з урахуванням запропонованих підходів [2]: 

1) оцінка економічної ефективності новов-
ведення стосовно аграрного підприємства (вплив 
на конкурентоспроможність, прибуток і фінансову 
стабільність підприємства); 

2) оцінка ефективності управління іннова-
ційною діяльністю з погляду забезпечення непе-
рервності інноваційного процесу і досягнення кін-
цевої мети одержання новинок (продукту, техно-
логій), які відповідають вимогам ринку; 

3) урахування часу, тобто здатність одер-
жувати необхідні результати за визначений про-
міжок часу. Охарактеризувати ефективність 
управління інноваційною діяльністю, що реалізу-
ється на підприємстві завдяки єдності вищеза-
значених компонентів. 

Загальний аналіз ефективності може здійс-
нюватись за такими напрямами: 1) оцінювання 
ефективності інвестицій, тобто вкладень капіталу 
як результат або варіант господарської діяльнос-
ті; 2) оцінювання ефективності інновацій [3, c. 
301]. Ефективність інновацій оцінюють методами 
порівняльної ефективності, яка базується на по-
рівнянні капітальних і прямих поточних витрат 
для обґрунтування раціональних та оптимальних 
рішень. Використання методів абсолютної ефек-
тивності для оцінки інновацій є надзвичайно 
складним, оскільки при цьому треба оперувати 
кінцевим результатом діяльності підприємства 
(виручкою від реалізації продукції її собівартістю), 
проте окремі інновації становлять лише частку 
прямих витрат у собівартості.  

З метою виявлення й оцінки чинників ефек-
тивності впровадження інновацій необхідне за-
стосування методики, що передбачає виявлення 
інтегрального впливу певної сукупності нововве-
день на основні показники виробничо-
господарської діяльності підприємства за певний 
проміжок часу. 

Аналіз ефективності впровадження іннова-
цій сільськогосподарськими підприємствами до-
цільно здійснювати за такими показниками: 

а) приріст обсягу виробленої продукції: 
%100⋅=∆

Bn

BnTOH
Bn V

LV ,   (1) 

де BnL  – кількість вивільнених працівників 
за рахунок технічних і організаційних нововве-
день, осіб; 

1
nB

 – продуктивність праці в розрахунково-
му році (період), грн/осіб; 

BnV  – обсяг виробленої продукції, тис. грн; 
б) приріст продуктивності праці: 
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де 1
BnI  – загальне зростання продуктивно-

сті праці в розрахунковому році (періоді), %; 
L1 – фактична чисельність персоналу, осіб; 

0
nB  – продуктивність праці у базовому році 

(періоді), грн/осіб; 
в) приріст фондоозброєності праці: 

%1000
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де 1
fI  – темп зростання фондоозброєності 

праці у розрахунковому році (періоді), %; 
Фосн  – вартість основних виробничих фон-

дів, тис. грн; 
f0 – фондоозброєність праці (періоді), у ба-

зовому році грн/осіб; 
г) приріст фондовіддачі: 
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де IF – темп зміни фондовіддачі за розра-
хунковий рік (період), %; 

F0 – фондовіддача у базовому році (періо-
ді), грн; 

д) частка економії (%) від запровадження 
технічних, технологічних та організаційних новов-
ведень у загальних витратах на виробництво 
продукції: 

%1001

1
⋅

−

−
=

PV
DLe

Bn

BnTOH
r ,   (5) 

де D1 – середня заробітна плата одного 
працівника у розрахунковому році (періоді); 

P1 – загальна сума прибутку в тому ж са-
мому році (періоді); 

е) приріст рентабельності виробництва  
( )

%100
1001

1 ⋅
∆−

−=∆
вир

TOH
VTOH

Ф
P

RR Bn ,  (6) 

де R1 – рівень рентабельності виробництва 
у розрахунковому році (періоді), %; 

Фвир – загальна вартість виробничих фондів.  
Отже, оцінка ефективності впровадження 

інновацій сільськогосподарськими підприємства-
ми здійснюється з урахуванням таких чинників: 
використання нової техніки чи технології не впли-
ває на якість продукції, а діюча техніка (техноло-
гія) продовжує працювати поряд з новинкою; ви-
користання нової техніки чи технології впливає на 
якість продукції, в результаті чого змінюється ціна 
продукції; нова техніка замінює діючу, яка реалі-
зується (в такому випадку частка необхідних капі-
тальних витрат на придбання нової техніки част-
ково компенсується); нова техніка масово замі-
нює діючу, відтак у випадку модернізації облад-
нання або автоматизації робіт капітальні витрати 
додають до наявних. Таким чином, економічним 
ефектом визначається результативність впрова-
дження інновацій аграрними підприємствами.  

Нині практичного застосування набула й 
методика оцінки ефективності впровадження ін-
новацій, що базується на визначенні показників 
ефективності інноваційних проектів, яка передба-
чає порівняння різночасових показників. Оцінка 
ефективності інноваційного проекту, здійснюєть-
ся приведенням значення показників до початко-
вого періоду, чим може слугувати рік початку ре-
алізації інновацій. Відтак, особливого значення 
набуває врахування часового чинника, розраху-
нок якого здійснюється за допомогою визначення 
коефіцієнта дисконтування фінансових потоків 
підприємства. А використання якісних показників 
у поєднанні із кількісними при прийнятті рішення 
про впровадження інновацій, дозволяє проаналі-
зувати їхню економічну доцільність та всебічно і 
максимально повно врахувати як внутрішні так і 
зовнішні ризики. 

Можливість активізації відтворювальних 
процесів на основі впровадження інновацій на 
рівні окремих суб’єктів господарювання у вироб-
ничий процес визначається сукупністю наступних 

факторів [4]:  
− наявність у підприємства можливості що-

до придбання ліцензій та впровадження новітніх 
розробок; 

− формуванням організаційно-виробничої 
структури дослідницького типу; 

− забезпеченість виробництва кадрами в 
необхідній кількості, кваліфікація яких дозволяє 
здійснювати роботи пов’язані з використанням 
новітніх розробок; 

− можливість здійснювати фінансування 
наукових досліджень та реалізації дослідно-
конструкторських робіт;  

− залучення інвестиційних ресурсів для 
придбання нових матеріально-технічних засобів 
та оновлення наявних.  

Вирішальну роль у подальшому ефектив-
ному інноваційному розвитку аграрної економіки 
має відігравати наука [5].  

Як зазначає В. І. Мельник: «У повсякденній 
діяльності та науці дослідження повинні приводи-
ти до результатів, стати основою наступних тео-
ретичних і практичних дій, вони мають інфор-
мувати нас про об’єктивні властивості і відно-
шення реально існуючих предметів і явищ, а од-
ним з найважливіших чинників інноваційного ро-
звитку виробництва є рівень наукового його за-
безпечення» [6].  

Проблема посилюється ще й у зв’язку з фак-
тичною відірваністю вітчизняної аграрної науки від 
практики господарювання на сільських територіях, 
внаслідок чого значна частина інноваційних ідей не 
знаходить свого застосування, а підготовка кадрів 
для села ведеться недостатньо системно [7]. 

Для ефективного розвитку агропромисло-
вого виробництва необхідне поєднання організа-
ційно-економічних чинників з технічними та тех-
нологічними. Умовою успішного розвитку та ефе-
ктивного функціонування галузей сільського гос-
подарства є підвищення якості і безпеки продук-
тів харчування, що виробляються, що може від-
буватись лише шляхом реалізації інноваційної 
політики та інвестиційного забезпечення науково-
технічних досліджень, технологічних регламентів 
та стандартів. 

До основних напрямків реалізації іннова-
ційної політики сільського господарського розвит-
ку належать: формування загальної структури 
галузевої й інвестиційно-інноваційної системи; 
формування сталого організаційно-економічного 
механізму управління та стимулювання розвитку 
інноваційних процесів на всіх рівнях; вдоскона-
лення нормативно-правового забезпечення здій-
снення інноваційної діяльності. 

Визначальними пріоритетами у формуванні 
системи інноваційно-орієнтованого сільського 
господарства слід вважати такі: модернізацію 
діючих виробництв із впровадженням енергозбе-
рігаючих технологій виробництва, переробки, ро-
зширення експортних потужностей; скорочення 
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енергомістких, екологобезпечних виробництв; 
широкомасштабне використання новітніх науко-
во-технічних досягнень з відповідним інвестицій-
ним забезпеченням; покращення забезпечення 
підприємств висококваліфікованими кадрами; 
формування цілісної інфраструктури ринку, дер-
жавної системи моніторингу ринку сільськогоспо-
дарської продукції й продовольчих товарів. 

Висновки і перспективи подальших до-
сліджень. Зважаючи на вищевикладене, відзна-
чимо, що результативність впровадження іннова-
цій аграрними підприємствами варто визначати 
через: оцінку економічної ефективності інновацій 
стосовно конкретного аграрного підприємства; 
оцінку ефективності щодо забезпечення непере-
рвності інноваційного процесу у виробничо-
господарській діяльності з метою досягнення кін-

цевого результату одержання новинок, які мак-
симально повно відповідають запитам ринку, з 
урахування часового фактору, тобто відобража-
ють здатність підприємства досягати необхідного 
результату у встановлений часовий проміжок.  

При прийнятті рішення щодо впровадження 
нововведень у сільському господарстві, господа-
рюючі суб’єкти повинні визначити для себе осно-
вні пріоритети, цілі та напрями впровадження 
інновацій, здійснити оцінку на предмет доцільно-
сті їхнього залучення, та визначити найважливіші 
показники ефективності, з метою формування 
комплексної характеристики результатів діяльно-
сті, що орієнтована на застосування нових підхо-
дів і методів для задоволення як існуючих пот-
реб, так і тих, що можуть виникнути в процесі по-
дальшої діяльності. 
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Погрищук Г.Б., Погрищук О.Б., Эффективность внедрения инноваций в сельском 

хозяйстве. 
В работе обобщены теоретико-методологические и организационные подходы к определе-

нию эффективности внедрения инноваций в сельском хозяйстве для рационализации использова-
ния ресурсов, минимизации ручного труда, оптимизации затрат средств на всех стадиях произ-
водственного процесса, соблюдение технологически- технических параметров и внедрение сов-
ременных стандартов производства. Обоснованно факторы дальнейшего эффективного иннова-
ционного развития аграрной экономики на основе эффективности внедрения инноваций сельско-
хозяйственными предприятиями. 

Ключевые слова: эффективность, инновации, сельское хозяйство. 
 
Pohrischuk G.B., Pohrischuk О.B., Efficiency of innovative technologies in agriculture. 
This paper summarizes the theoretical, methodological and organizational approaches to determine 

the effectiveness of innovation in agriculture to rationalize the use of resources, minimization of manual 
labor, optimize the cost of funds at all stages of the production process, compliance with technological and 
technical parameters and introducing modern production standards. Proved effective factors further 
innovative development of agrarian economy based on innovation efficiency of agricultural enterprises. 
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