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ANALYSIS OF THE MAIN INDICATORS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE 

UKRAINIAN INSTITUTE FOR PLANT VARIETY EXAMINATION 
 
У статті здійснено узагальнення теоретичних засад визначення сутності інноваційного 
розвитку в агровиробництві та при проведенні кваліфікаційної експертизи сортів рослин .У 
результаті економічних досліджень викладено теоретично-практичне узагальнення та нові 
підходи до вирішення наукової проблеми інноваційного розвитку УІЕСР. Проведено оцінку 
інноваційного потенціалу УІЕСР, сучасного стану організації інноваційного розвитку при 
проведенні науково-технічної експертизи сортів рослин. Визначено фактори, що впливають 
на інноваційне становище та складові інноваційного потенціалу УІЕСР. Проаналізовано 
основні показники інноваційного розвитку УІЕСР, визначено їх вплив на отримання 
результатів діяльності шляхом використання потенціалу інноваційного розвитку. Здійснено 
кількісний аналіз основних показників інноваційного розвитку УІЕСР за 2018-2020 по трьох 
напрямках: дослідження і розробки, придбання машин та обладнання, придбання 
програмного забезпечення. Виявлено позитивну динаміку збільшення балансової вартості 
основних виробничих засобів, визначено низький рівень позитивної динаміки щодо кількості 
та рівню освіти персоналу УІЕСР, встановлено високий коефіцієнт рівня наукової 
діяльності УІЕСР. Проаналізовано стан оновлення матеріально-технічної бази УІЕСР в 
рамках виконання «Програми технічного переоснащення Українського інституту 
експертизи сортів рослин, у тому числі сучасної  матеріально-технічної бази для 
лабораторних та польових досліджень, закупівлі сучасного лабораторного обладнання та 
малогабаритної селекційної техніки на 2019 - 2023 роки» за підсумками 2017-2019 років. 
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Визначено пріоритети і напрями впровадження інновацій в Українського інституту 
експертизи сортів рослин для подальшого забезпечення процесу проведення кваліфікаційної 
експертизи сортів рослин за рахунок раціонального використання інноваційних 
можливостей. Аргументовано, що зміцнення і оновлення матеріально-технічної бази, 
використання власних наукових досліджень і розробок, та застосування інноваційної 
кадрової політики сприятиме формуванню атмосфери самоврядування, забезпечення 
творчого характеру праці, розвитку і реалізації інноваційного потенціалу установи 
 
The article generalizes the theoretical foundations of determining the essence of innovative 
development in agricultural production and during the qualification examination of plant varieties. 
As a result of economic research, theoretical and practical generalization and new approaches to 
solving the scientific problem of innovative development. An assessment of the innovative potential 
of Ukrainian Institute for Plant Variety Examination, the current state of the organization of 
innovative development in the scientific and technical examination of plant varieties. The factors 
influencing the innovation position and components of the innovation potential of Ukrainian 
Institute for Plant Variety Examination are identified. The main indicators of innovative 
development of Ukrainian Institute for Plant Variety Examination are analyzed, their influence on 
receiving results of activity by use of potential of innovative development is defined. A quantitative 
analysis of the main indicators of innovative development of Ukrainian Institute for Plant Variety 
Examination for 2018-2020 in three areas: research and development, purchase of machinery and 
equipment, purchase of software. Positive dynamics of increase of book value of fixed assets is 
revealed, low level of positive dynamics concerning quantity and level of education of Ukrainian 
Institute for Plant Variety Examination personnel is defined, high coefficient of level of scientific 
activity of Ukrainian Institute for Plant Variety Examination is established. The state of updating 
the material and technical base of Ukrainian Institute for Plant Variety Examination in the 
framework of the "Program of technical re-equipment of the Ukrainian Institute for Plant Variety 
Examination, including modern material and technical base for laboratory and field research, 
purchase of modern laboratory equipment and small breeding equipment for 2019 - 2023" for 
results of 2017-2019. Priorities and directions of introduction of innovations in the Ukrainian 
institute of examination of plant varieties for further maintenance of process of carrying out of 
qualitative examination of plant varieties at the expense of rational use of innovative opportunities 
are defined. The article argues that strengthening and updating the material and technical base, the 
use of its own research and development, and the application of innovative personnel policy will 
contribute to the formation of an atmosphere of self-government, ensuring the creative nature of 
work, development and implementation of innovative potential. 
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Постановка проблеми.  
Український інститут експертизи сортів рослин (далі – УІЕСР) є науковою установою з проведення 

комплексу польових лабораторних досліджень з науково-технічної експертизи сортів рослин в Україні. Одним 
із основних елементів формування стратегії розвитку УІЕСР є створення організаційно-економічного механізму 
орієнтованого на інноваційний розвиток державної системи охорони прав на сорти рослин з метою 
забезпечення належного виконання функцій з охорони прав на сорти рослин відповідно до чинного 
законодавства України та норм Міжнародної конвенції з охорони нових сортів рослин. Інноваційний шлях 
формується на основі не лише оцінки сучасних недоліків та намагань їх нівелювати в подальшому, а й у 
перспективному плануванні на основі прогнозів майбутнього розвитку з урахуванням сучасних тенденцій. 

Недостатній рівень фінансування, матеріально-технічного і кадрового забезпечення, обмеженість 
можливостей використання інших ресурсів, потрібних для проведення експертизи сортів рослин підвищують 



вимоги до організації та функціонування УІЕСР, обумовлюють введення нових підходів до проведення 
експертизи сортів рослин, застосування сучасної техніки і технологій, запровадження інновацій. 

 
Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
Дослідженням інноваційної проблематики займалися багато вітчизняних вчених: Ю. Бажал, В. Бридун, 

А. Гальчинський, Н. Гончарова, В. Гусєв, Б. Данилишин, С. Кіреєв, В. Онищенко, В. Семиноженко та інші. 
Значний внесок у розвиток теорії інновацій здійснили зарубіжні дослідники: Р. Акофф, Л. Водачек та О. 
Водачкова, П. Друкер, Р. Фостер, Й. Шумпетер.  

Проте існуюча інформація найчастіше носить суперечливий характер, досі існують протиріччя з питань 
визначення змісту інноваційного потенціалу і розробки стратегії його використання в аграрному підприємстві 
[8, с. 86-88].  

Серед різних дослідників питань інноваційного розвитку не сформовано єдиної думки стосовно 
визначення поняття «інноваційний потенціал» [7; 6, с. 34-37]. Комплексною характеристикою спроможності 
підприємства до інноваційної діяльності є його інноваційний потенціал. У Законі України «Про пріоритетні 
напрями інноваційної діяльності» інноваційний потенціал визначається як сукупність науково-технологічних, 
фінансово-економічних, виробничих, соціальних та культурно-освітніх можливостей, необхідних для 
забезпечення інноваційного розвитку економіки [2]. Взагалі, поняття «потенціал» означає здатність і готовність 
будь-якої організації здійснювати реалізацію інноваційного процесу. 

 
Метою даної статті є визначення сучасного стану впровадження інновацій в УІЕСР та аналіз основних 

показників інноваційного розвитку УІЕСР. 
 
Виклад основного матеріалу.  
 Структурні зміни, які відбувалися протягом останнього десятиліття, характеризуються серйозним 

технологічним відставанням. Стала тенденція до погіршення матеріально-технічної бази наукових установ 
негативно позначається на результатах їх діяльності. В умовах зниження обсягів централізованих капітальних 
вкладень і недостатніх обсягів фінансування науки спостерігається фізичне та моральне старіння науково-
дослідної бази, суттєве погіршення матеріального забезпечення науки. Фактичне скорочення наукового 
потенціалу не супроводжується необхідною реорганізацією мережі наукових організацій, загальна кількість 
яких збільшується. Частка основних засобів наукових організацій у загальному обсязі основних засобів 
підприємств та організацій України становить 0,9%. Лише близько 2% наукового обладнання українських 
наукових установ має рівень сучасних світових стандартів. 

У вітчизняних умовах для оцінки рівня інноваційного розвитку підприємства використовують 
інформаційний ресурс: Статистичні форми Державної служби статистики України, зокрема, на основі існуючих 
статистичних даних– форма №3 - наука  (річна) «Звіт про здійснення наукових досліджень і розробок». 

Основними узагальненими показниками, які розраховують і публікують органи держкомстату про 
інноваційну діяльність є: 

- кількість впроваджених нових технологічних процесів; 
- кількість найменувань основних нових видів техніки (частка нової техніки в загальному її обсязі);  
- загальна сума витрат на інновації. 
Узагальнені показники інноваційної діяльності  УІЕСР у 2018-2020 роках наведено в таблиці 1.   
 

Таблиця 1. 
Узагальнені показники інноваційної діяльності УІЕСР у 2018-2020 роках 

У тому числі за напрямами 

Рік Загальна сума 
витрат, грн 

Дослідження і 
розробки 

Придбання машин 
та обладнання 

Придбання 
програмного 
забезпечення 

1 2 3 4 5 
2018 8 617 630 44 772 8 432 858 140 000 
2019 14 504 160 61 173 14 111 987 331 000 
01.10.2020 15 187 747 26 150 15 020 597 141 000 

                                   Джерело: складено за даними бухгалтерського обліку 
 
Загальна сума витрат на інноваційну діяльність у 2020 році зросла майже у двічі в порівнянні з 2018 

роком. Найбільшу частину витрат склали витрати на придбання машин та обладнання (99%) і лише незначну 
частину становлять витрати на дослідження і розробки (отримання сертифікатів за навчання працівників) та 
придбання програмного забезпечення. Розглянемо окремо витрати на інноваційну діяльність за напрямами 
(табл. 2). 

 



Таблиця 2. 
Показники технічного оновлення, пов’язаного з упровадженням інновацій 

Рік Загальна вартість 
технічних засобів, грн 

Вартість придбаних 
технічних засобів, грн. 

Частка вартості придбаних 
технічних засобів у загальній 

вартості, % 
1 2 3 4 

2018 126 680 957,0 8 432 858,0 6,66 
2019 193 627 328,0 14 111 986,8 7,29 

01.10.2020 205 325 463,0 15 020 597,3 7,32 
                                  Джерело: складено за даними бухгалтерського обліку 
 
За даними таблиці 2 щорічно збільшуються витрати на придбання технічних засобів. За період з 

початку 2017 року сума коштів, спрямованих на ці цілі збільшилась в 1,8 рази. У загальній вартості технічних 
засобів частка придбаних технічних засобів станом на 1 жовтня 2020 року склала 7,32%. В цілому 
спостерігається позитивна динаміка оновлення технічних засобів впродовж останніх чотирьох років. 

Матеріально-технічна база УІЕСР включає основні фонди і нематеріальні активи. Різні елементи 
матеріально-технічної бази УІЕСР використовуються з урахуванням регіональних і кліматичних особливостей. 
Для проведення досліджень скористаємось даними бухгалтерського обліку – показниками використання 
основних фондів за 2017-2020 роки (табл. 3). 

 
Таблиця 3. 

Показники використання основних фондів в 2017-2020 роках 

Показники 2017 р. 2018 р. 2019 р. 2020 р. 
(прогноз) 

Балансова вартість основних 
виробничих засобів, грн 84 703 267,00 126 680 951,00 193 529 348,00 205 325 463,00 
Вартість виробленої продукції, грн 6 822 630,00 12 996 109,00 16 013 154,00 18 696 865,41 
Залишкова вартість основних 
виробничих засобів, грн 48 031 332,00 85 977 176,00 148 740 015,00 159 941 436,00 
Вартість майна підприємства, грн 64 728 550,00 105 370 904,00 169 581 500,00 229 466 654,00 
Сума зносу основних виробничих 
засобів, грн 36 671 935,00 40 703 781,00 44 789 333,00 45 384 027,00 
Вартість уведених основних 
виробничих засобів, грн 16 002 413,00 43 344 361,00 7 422 027,00 11 698 135,00 
Загальний прибуток підприємства, 
грн 22 852,00 8 265 533,28 7 588 523,47 11696865,41 

                                    Джерело: складено за даними бухгалтерського обліку 
 

З наведених даних видно, що балансова вартість основних виробничих засобів постійно збільшується, в 
2017 році становила 84,7 млн. грн, а до кінця 2020 року прогнозується зростання до 205,4 млн. грн. Зростання 
балансової вартості відбувалось за рахунок переданих основних засобів на баланс УІЕР, оформлення земельних 
ділянок,  придбання нової техніки, обладнання, будівель, тощо.  

Метою поетапного оновлення та модернізації матеріально-технічної бази пунктів досліджень філій 
УІЕСР шляхом забезпечення сучасними матеріально-технічними засобами для проведення комплексу польових 
і лабораторних досліджень, отримання об’єктивних, достовірних та своєчасних результатів досліджень, які 
враховуються для прийняття рішення за заявкою про визнання прав на сорт рослин з подальшим занесенням до 
Реєстру сортів рослин України  запроваджено реалізацію Плану технічного переоснащення Українського 
інституту експертизи сортів рослин, у тому числі формування сучасної матеріально-технічної бази для 
лабораторних та польових досліджень, закупівлі сучасного лабораторного обладнання та малогабаритної 
селекційної техніки на 2019 - 2023 роки (далі – План). 

Відповідно до намічених заходів Плану за період 2017-2020 рр. УІЕСР проведено оновлення 
матеріально-технічної бази: придбано 179 одиниць техніки і причепних приладів, 5 легкових і 2 вантажних 
автомобілі, 50 системних блоків, 30 ноутбуків, 10 планшетів, 25 багатофункціональних пристроїв, придбано 
мережеве обладнання (5 комутаторів та 25 роутерів), серверне та інше комп’ютерне обладнання, прилади для 
лабораторних і польових досліджень (ваги, сушильні шафи, інфрачервоний аналізатор та інші), теплицю, 
низькотемпературну холодильну камеру і мобільну стелажну систему, спецодяг, тощо. Крім того, поетапно 
проводяться капітальні і поточні ремонти адміністративних і господарських будівель у філіях УІЕСР, 
модернізація автоматичних процесів шляхом впровадження комп’ютерних програм для відображення 
первинних даних результатів польових і лабораторних досліджень, бухгалтерського обліку та інших.    

Проведений аналіз закупленої нової техніки показав, що впродовж останніх двох років значно 
збільшено обсяги закупівлі техніки: в 2019 – 50 одиниць, що майже в 2,2 рази більше показника 2018 року, в 
2020 році - 64 одиниці, збільшення на 28% до 2019 року і в 2,3 рази до 2018 року. 



Із загальної кількості придбаної техніки закуплено: 26 тракторів, 24 сівалки, 43 одиниці грунтообробної 
техніки (плуги, агрегати грунтообробні, борони тощо), 15 оприскувачів, 11 розкидачів, 10 подрібнювчів 
соломи, 4 навантажувачі та інших агрегатів – 53.   

Оновлення матеріально-технічної бази УІЕСР в 2017-2020 відбувалось по інших напрямах: обладнання 
для польових і лабораторних досліджень, комп’ютерна і оргтехніка та інше.  

Крім того, проводиться робота по розробці і впровадженню комплексу інформаційних технологій, 
удосконаленню існуючого та придбання нового програмного забезпечення, а саме: 

• впроваджено систему електронного документообігу АСКОД для автоматизації вхідної, вихідної, 
службової та нормативно-розпорядчої кореспонденції.; 

• створено оновлену версію сайту УІЕСР, сайт конференцій та науково-практичного журналу, 
електронний сервісний офіс «Кабінет заявника»; Для забезпечення доступу до інформації щодо сортів, які 
перебувають в комерційному обігу розроблено довідкову систему «Сорт». Дана джерелознавча база з глибоким 
пошуком матеріалів офіційного видання Бюлетень «Охорона прав на сорти рослин» на даний час містить 
близько 10144 сорти;  

• створено та розміщено інформаційно-пошукову систему «Реєстр сортів», яка надає пошуковий 
механізм по актуальному реєстру сортів, та завантаження результатів в документі Excel; 

• для роботи з тендерними закупівлями впроваджено електронну систему планування, погодження та 
обліку закупівель УІЕСР з розподіленим доступом для структурних підрозділів УІЕСР; 

• розроблено програмне забезпечення експертизи на відмінність однорідність та стабільність; 
• для забезпечення проведення експертизи на придатність до поширення сортів рослин, контролю за 

надходженням та рухом дослідних зразків та лабораторних досліджень розроблено та впроваджено електронна 
інформаційна підсистема «Введення та опрацювання результатів польових та лабораторних досліджень з 
кваліфікаційної експертизи сортів рослин»; 

• здійснюється удосконалення електронного сервісу «Кабінет заявника» в контексті розширення 
його функцій, зокрема інтеграція з системою електронних платежів fondy; 

• для забезпечення оперативного доступу до інформації заявника та представникам розроблено 
модуль по синхронізації даних «Кабінету заявника» з базою даних УІЕСР та завантаження виписок з 
Казначейства;  

• розроблено та постійно удосконалюється інформаційно-програмний комплекс додаткової 
аналітичної обробки та аналізу статистичних даних кваліфікаційної експертизи та інше. 

За результатами аналізу і моніторингу наведених показників можна зробити висновок, що 
підтвердженням інноваційних намірів УІЕСР є щорічне оновлення матеріально-технічної бази і діяльність 
установи в цьому напрямку можемо вважати інноваційно активною. 

Слід  зазначити, що наукові працівниками УІЕСР спрямують творчу працю на виконання наукових 
досліджень і розробок, відповідно щорічно збільшуються  витрати на їх реалізацію  (табл.4). 

 
Таблиця 4. 

Валові витрати на виконання наукових досліджень і розробок,  грн 
 2017 2018 2019 

1 2 3 4 
Валові витрат на виконання наукових 

досліджень і розробок 
32 292 44 771,8 61 173,1 

Зовнішні 0 0 0 
Внутрішні в т.ч.: 32 292 44 771,8 61 173,1 
Поточні витрати 27 150,4 36 701,5 47 463,4 
оплата праці 15 411,4 21 771,2 27 090,4 
інші поточні витрати 11 739 14 930,3 20 373 
Капітальні витрати 5 141,6 8 070,3 13 709,7 
земельні ділянки та споруди  999,7  
устаткування 4 188,4 7 070,6 13 483,9 
інші капітальні витрати 953,2  225,8 

                                  Джерело: складено за даними статистичної звітності 
 
Як видно з таблиці 4, протягом 2017-2019 років витрати на виконання наукових досліджень і розробок 

зросли на 90%. У загальній структурі внутрішніх витрат на виконання наукових досліджень і розробок у 2019 
році найбільшу частину склали поточні витрати 77,6% , у 2018 – 82%,  84% – у 2017 році. 

В умовах інноваційної спрямованості економіки країни і активізації інноваційних процесів в УІЕСР 
особливої актуальності набуває питання формування кадрової політики.  

Показники інноваційного потенціалу підприємства, за якими можливо оцінити трудовий потенціал 
підприємства наведено в таблиці 5. 

 
 



Таблиця 5. 
Показники інноваційного потенціалу підприємства 

Напрямок оцінки Найменування показників інноваційного потенціалу підприємства 
Науковий рівень співробітників, наявність у них наукових ступенів і знань 
Наявність кадрів, які мають спеціальну освіту і досвід проведення НДР 
Плинність наукових кадрів 
Рівень заробітної плати 

Трудовий потенціал 

Стан системи перепідготовки кадрів 
 
Проведені дослідження дають змогу зробити висновок про те, що в УІЕСР як джерело інноваційних 

ідей використовують персонал. Висока частка виконання і впровадження власних науково-дослідних розробок 
забезпечує ефективність інноваційної діяльності системи.  Кількість працівників, задіяних у виконанні 
наукових досліджень і розробок, з урахуванням сумісників наведено в таблиці 6. 

 
Таблиця 6. 

Кількість працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок, з урахуванням сумісників 
2017 2018 2019  

чол люд/год чол люд/год чол люд/год 
1 2 3 4 5 6 7 
Усього 106 180 901 129 180 668 126 191 873 
за категоріями персоналу       
дослідники 88 154 528 96 119 564 95 146 666 
допоміжний персонал 18 26 373 33 61 104 31 45 207 
за рівнем освіти       
вища освіта 106 180 901 129 180 668 117 178 168 
доктори наук 2 2994 3 4976 3 4732 
доктори філософії (кандидати 
наук) 14 25704 17 23810 21 30450 

магістри (спеціалісти) 71 128384 76 90778 71 109518 
бакалаври (молодші бакалаври, 
молодші спеціалісти) 19 23819 33 61104 23 33468 

інші рівні освіти (за вийнятком 
вищої освіти)     9 13705 

                                  Джерело: складено за даними статистичної звітності 
 
В УІЕСР з усіх працівників 75% становлять працівники, задіяні у виконанні наукових досліджень і 

розробок (дослідники). З них: 21% – доктори філософії (кандидати наук), 3% – доктори наук, 93% всіх 
працюючих – мають вищу освіту. 

Отже, доцільним є визначення коефіцієнта наукомісткості (таблиця 7) діяльності, котрий визначають як 
співвідношення витрат на науку (інновації) до загальної суми витрат на забезпечення діяльності, тобто за 
формулою [10, с.122]: 

                                               Кн=Вн/Вз,                                                                               (1) 
де Кн – коефіцієнт наукомісткості діяльності; Вн – обсяг витрат на інноваційну діяльність (науку); Вз – загальна 
сума витрат діяльності. 

Таблиця 7. 
Наукомісткість діяльності УІЕСР 

Коефіцієнта наукомісткості (Кн) Рік Розрахунок Значення 
1 2 3 

2018 8 617 630/63 665 688 0,14 
2019 14 504 160/ 71 417 572 0,20 
01.10.2020 15 187 747/50 708 106 0,30 

 
Як видно з таблиці 7, витрати на науку в УІЕСР склали станом на 1 жовтня 2020 року 30% від усіх 

витрат на забезпечення діяльності. Якщо у 2018 році вони склали лише 14%, то наразі зросли вдвічі, а це 
свідчить про зростання інноваційного забезпечення розвитку системи.  

Крім цього, інноваційну діяльність УІЕСР можна оцінювати за коефіцієнтом використання власних 
розробок, який визначають за формулою [10, с. 122-127]:  

                                         Квл.р.=Nв.вл/Nзаг.вл.,                                                                 (2) 
де Квл.р  - коефіцієнт використання власних розробок, Nв.вл – кількість упроваджених власних розробок, од; 
Nзаг.вл.- загальна кількість власних розробок, од. 



Дану формулу можна використовувати для обґрунтування ефективності власних розробок УІЕСР. 
Коефіцієнт використання власних розробок УІЕСР у 2018-2020 рр. (табл. 8). 

 
Таблиця 8. 

Коефіцієнт використання власних розробок УІЕСР у 2018-2020 рр. 

Рік Атласи Видання Методичні 
рекомендації Квл.р. 

2018 2 1 1 (2+1+1)/4=1 
2019 0 7 4 (0+7+4)/11=1 
2020 0 2 6 (0+2+6)/8=1 

 
Як видно із таблиці 8 коефіцієнт використання власних розробок по системі рівний 1. Це свідчить про 

високий рівень власного наукового забезпечення інноваційної діяльності при проведенні кваліфікаційної 
експертизи сортів рослин. 

Іншим показником, на основі якого можна здійснювати оцінку наукового рівня забезпеченості 
інноваційної діяльності УІЕСР, є коефіцієнт використання результатів придбаних розробок, який розраховують 
за формулою: 

                                       Кпр.р.=Nв.пр./Nзаг.впр.,                                                                  (3) 
де Кпр.р  - коефіцієнт використання придбаних розробок, Nв.пр – кількість упроваджених придбаних 

розробок, од; Nзаг.впр.- загальна кількість придбаних розробок, од. 
Цей показник дає змогу визначити ефективність використання придбаних науково-дослідних розробок 

сторонніх організацій. Суть формули у тому, що вона дає можливість побачити, яким є вклад у забезпечення 
ефективності інноваційної діяльності ззовні. За 2018-2020 роки в УІЕСР було придбано програмне забезпечення 
на загальну суму 612 тис. грн (в 2020 році – 141 тис. грн, 2019 – 331 тис. грн, 2018 – 140 тис. грн), яке 
використовується повною мірою працівниками для забезпечення проведення кваліфікаційної експертизи сортів 
рослин. Тому, коефіцієнт використання придбаних розробок рівний також одиниці. 

При оцінці рівня інноваційної діяльності УІЕСР важливим є забезпечення раціонального 
співвідношення між власними і придбаними розробками. Для аналізу тут можна використати коефіцієнт 
співвідношення (Ксп), котрий розраховується як співвідношення загальної кількості власних розробок до 
кількості придбаних: 

                                            Ксп= Nзаг.вл/Nзаг.пр                                                                                                 (4) 
За даним показником можна зробити висновок про темпи здійснення прикладних досліджень в УІЕСР. 

При цьому оцінку рівня активності в інноваційній (науковій) діяльності передбачається проводити за шкалою, 
що відображає три рівні (табл. 9). 

Таблиця 9. 
Шкала для встановлення рівня активності в інноваційній діяльності 

Рівні активності Коефіцієнт співвідношення 
Низький менший за 1 
Середній близький до 1 
Високий більший за 1 

 
Значення коефіцієнта співвідношення кількості власних розробок УІЕСР до придбаних у 2018-2020 

рр. відображено у таблиці 10. 
Таблиця 10. 

Коефіцієнт співвідношення кількості власних розробок УІЕСР до придбаних у 2018-2020 рр. 
Ксп Рік Розрахунок Значення 

1 2 3 
2018 4/1 >1 
2019 11/1 >1 
2020 8/1 >1 

 
З таблиці 10 видно, що в УІЕСР високий рівень наукової діяльності. 
Результати наукових розробок є основною впровадження інновацій у виробництво при наявності 

необхідної кількості матеріально-технічних ресурсів та фінансового забезпечення інноваційного процесу.  
Для УІЕСР характерна ситуація, за якої фахівці філій не мають стимулів до вдосконалення виробничих 

процесів, впровадження сучасних інноваційних продуктів і проектів, оскільки низький рівень заробітної плати 
та системи стимулювання праці призводить до відтоку кваліфікованих працівників. Незважаючи на відносно 
високій практичний досвід роботи і інтелектуальний рівень фахівців їх інноваційна діяльність дорівнює нулю.  

В умовах динамічного розвитку ринкового середовища, в якому функціонує УІЕСР, єдино правильним 
напрямом розвитку залишається інноваційний. Отже, вибір напрямків подальшого інноваційного розвитку 
УІЕСР необхідно починати з постановлення цілей і завдань інноваційного розвитку в рамках проведення 



кваліфікаційної ескпертизи сортів рослин, аналізу внутрішніх та зовнішніх умов господарювання, пошуку 
ресурсів для інноваційної діяльності та ефективного їх розподілу, використання наявних ресурсів і 
можливостей, необхідних для розвитку потенціалу інноваційного розвитку. 

При створенні інновацій слід враховувати, що зміни у середовищі функціонування УІЕСР відбуваються 
часто, тому існує нагальна потреба в комплексному аналізі, моніторингу і прогнозуванні потенційних викликів. 

Відстеження результативності інноваційної діяльності УІЕСР має відбуватися згідно з перспективними 
планами, які передбачають постійне вдосконалення його роботи.  

Таким чином, зміцнення і оновлення матеріально-технічної бази, використання власних наукових 
досліджень і розробок, та застосування інноваційної кадрової політики сприятиме формуванню атмосфери 
самоврядування, забезпечення творчого характеру праці, розвитку і реалізації інноваційного потенціалу 
установи. 

 
Висновки.  
У результаті економічних досліджень викладено теоретично-практичне узагальнення та нові підходи до 

вирішення наукової проблеми інноваційного розвитку УІЕСР, а саме: 
1. Здійснено узагальнення теоретичних засад визначення сутності інноваційного розвитку в 

агровиробництві та при проведенні кваліфікаційної експертизи сортів рослин, що дало змогу виділити головні 
елементи, що формують іноваційний потеціал та стало методичною основою для здійснення аналізу 
інноваційного потенціалу УІЕСР. 

2. Здійснено кількісний аналіз основних показників інноваційного розвитку УІЕСР за 2018-2020 по 
трьох напрямках: дослідження і розробки, придбання машин та обладнання, придбання програмного 
забезпечення. Виявлено позитивну динаміку збільшення балансової вартості основних виробничих засобів, 
встановлено високий коефіцієнт рівня наукової діяльності УІЕСР.  

3. Проаналізовано стан оновлення матеріально-технічної бази УІЕСР в 2017-2020 роках. Проведений 
аналіз закупленої нової сільськогосподарської техніки показав, що впродовж останніх двох років значно 
збільшено обсяги закупівлі (в 2019 – 50 одиниць, що майже в 2,2 рази більше показника 2018 року, в 2020 році - 
64 одиниці, збільшення на 28% до 2019 року і в 2,3 рази до 2018 року. 

4.Проведено аналіз стану наявних трудових ресурсів УІЕСР в контексті  показників інноваційного 
потенціалу підприємства. За результатами аналізу фактичної чисельності працівників УІЕСР та його філій, 
визначено низький рівень позитивної динаміки щодо кількості та рівня освіти персоналу УІЕСР: лише 8 осіб 
мають вчене звання, 24 – науковий ступінь, 362 – вищу освіту, решта середню, середню-спеціальну або 
технічну освіту. 

5.Для здійснення інноваційної діяльності УІЕСР необхідно розробляти інноваційні пріоритети, які 
передбачають впровадження нових технологій та здійснювати економічні розрахунки щодо доцільності 
нововведень, проводити єдину інноваційну політику та координацію інноваційної діяльності у всіх структурних 
підрозділах УІЕСР, забезпечувати інноваційну діяльність фінансовими, кадровими, матеріально-технічними 
ресурсами тощо. 
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