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У статті розкрито питання можливості підвищення ефективності функціонування
підприємств агропромислового комплексу шляхом формування і використання
інтелектуального капіталу. Встановлено, що функціонування суб’єктів підприємницької
діяльності в умовах сучасних економічних систем, які характеризуються поступовим
наближенням до вичерпання матеріальних, природних ресурсів, складністю залучення в
оборот додаткових фінансових ресурсів, підвищенням темпів конкурентної боротьби і
необхідністю створення продукції з високою доданою вартістю, зумовлює необхідність
аналізу нового порядку функціонування господарських систем, побудованих на концепції
інформації та знань, як основних ресурсів та джерела багатства. З’ясовано, що основою
нової економічної парадигми є поняття інтелектуального капіталу, як нової економічної
категорії, яка відбиває досі мало вивчену сферу діяльності господарських формувань –
нематеріальну.
Доведено існування взаємозв’язку між процесами формування інтелектуального
капіталу та інноваційною діяльністю. Встановлено, що сформований та накопичений
інтелектуальний капітал є основою для здійснення інноваційної діяльності. Визначено, що
оцінка та управління рівнем інтелектуального капіталу підприємства дозволяють підвищити
ефективність управління нематеріальними активами, виявити фактори і резерви розвитку,
підвищити інноваційну активність. Встановлено, що витрати на науково-дослідні й дослідноконструкторські роботи та їх інтенсивність є двома ключовими показниками, що
використовуються для моніторингу ресурсів при формуванні інтелектуального капіталу.
Проведено аналіз динаміки обсягу витрат на дослідження та розробки і їх питомої ваги в
структурі ВВП України. Встановлено, що, при порівнянні з іншими країнами, обсяг витрат
на дослідження та розробки в Україні є надзвичайно низьким.
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Визначено проблеми, з якими часто стикаються малі та середні агропідприємства при
формуванні власного інтелектуального капіталу. Доведено ефективність адаптивної
стратегії як інструменту нівелювання негативного впливу змін середовища функціонування
підприємства при управлінні інтелектуальним капіталом.
Ключові слова: ефективність, інновації, інтелектуальний капітал, інноваційна
діяльність,
агропромисловий
комплекс,
адаптивна
стратегія,
управління,
конкурентоспроможність.
Рис.: 1. Літ.: 15.
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The article reveals the possibility of improving the efficiency of agro-industrial enterprises
through the formation and use of intellectual capital. It is established that the functioning of business
entities in modern economic systems, characterized by a gradual approach to the depletion of
material and natural resources, the difficulty of attracting additional financial resources, increasing
competition and the need to create products with high added value, necessitates analysis a new order
of functioning of economic systems based on the concept of information and knowledge as the main
resources and source of wealth. It was found that the basis of the new economic paradigm is the
concept of intellectual capital as a new economic category, which reflects the still little-studied sphere
of economic formations - intangible.
The existence of a strong relationship between the processes of intellectual capital formation
and innovation has been proven. It is established that the formed and accumulated intellectual capital
is the basis for innovation. It is determined that the assessment and management of the level of
intellectual capital of the enterprise can increase the efficiency of intangible assets management,
identify factors and reserves of development, increase innovation activity. It is established that R&D
expenditures and their intensity are two key indicators used to monitor resources in the formation of
intellectual capital. The analysis of the dynamics of research and development expenditures and their
share in the structure of Ukraine's GDP is carried out. It is established that in comparison with other
countries the volume of expenses for research and development in Ukraine is extremely low.
The problems that small and medium-sized agricultural enterprises often face in the formation
of their own intellectual capital are identified. The effectiveness of adaptive strategy as a tool for
leveling the negative impact of changes in the environment of the enterprise in the management of
intellectual capital is proved.
Key words: efficiency, innovations, intellectual capital, innovative activity, agro - industrial
complex, adaptive strategy, management, competitiveness.
Fig.: 1. Lit .: 15.
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В статье раскрыты вопросы возможности повышения эффективности
функционирования предприятий агропромышленного комплекса путем формирования и
использования интеллектуального капитала. Установлено, что функционирование субъектов
предпринимательской деятельности в рамках современных экономических систем,
характеризуется постепенным приближением к исчерпанию материальных, природных
ресурсов, сложностью привлечения в оборот дополнительных финансовых ресурсов,
повышение темпов конкурентной борьбы и необходимостью создания продукции с высокой
добавленной стоимостью, вызывает необходимость анализа нового порядка
функционирования хозяйственных систем, построенных на концепции информации и знаний
как основных ресурсов и источники богатства. Выяснено, что основой новой экономической
парадигмы является понятие интеллектуального капитала как новой экономической
категории, отражающей до сих пор мало изученную сферу деятельности хозяйственных
формирований - нематериальную.
Доказано существование сильной взаимосвязи между процессами формирования
интеллектуального капитала и инновационной деятельностью. Установлено, что
сформирован и накопленный интеллектуальный капитал является основой для
осуществления инновационной деятельности. Определено, что оценка и управление уровнем
интеллектуального капитала предприятия позволяют повысить эффективность управления
нематериальными активами, выявить факторы и резервы развития, повысить
инновационную активность. Установлено, что расходы и интенсивность научноисследовательских и опытно-конструкторских работ являются двумя ключевыми
показателями, используемыми для мониторинга ресурсов при формировании
интеллектуального капитала. Проведен анализ динамики объема расходов на исследования и
разработки и их удельного веса в структуре ВВП Украины. Установлено, что при сравнении
с другими странами объем затрат на исследования и разработки в Украине чрезвычайно
низким.
Определены проблемы, с которыми часто сталкиваются малые и средние
агропредприятия при формировании собственного интеллектуального капитала. Доказана
эффективность адаптивной стратегии как инструмента нивелирования негативного
влияния изменений среды функционирования предприятия при управлении интеллектуальным
капиталом.
Ключевые слова: эффективность, инновации, интеллектуальный капитал,
инновационная деятельность, агропромышленный комплекс, адаптивная стратегия,
управление, конкурентоспособность.
Рис.: 1. Лит.: 15.
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Постановка проблеми. Процес глобалізації за останні кілька десятиліть
зумовив багато технологічних, економічних та соціальних змін, які докорінно
змінили світовий ринок сільськогосподарської продукції. Традиційними
ресурсами для досягнення конкурентних переваг в індустріальну епоху були
капітал, природні ресурси та праця, тоді як в сучасній економіці, заснованій на
знаннях, важливого значення набувають інформація, інновації, інтелектуальний
капітал та інтелектуальна власність.
Вітчизняний аграрний сектор економіки, маючи значний ресурсний
потенціал, використовує здебільшого матеріальні ресурси для розвитку. Іншими
словами, екстенсивний тип розвитку сільського господарства України
унеможливлює подальший його розвиток на засадах інноваційності та сталості.
Це, в свою чергу, знижує конкурентоспроможність підприємств. Крім того, в
умовах пандемії, агросектор може стати «рятувальним кругом» для економіки
України, зважаючи на існуючий потенціал виробництва для забезпечення не
лише продовольчої безпеки країни, а й маючи значний вплив на забезпечення
продовольством у світі. Якщо при цьому вести інноваційний розвиток
сільськогосподарського виробництва, постійно впроваджуючи новітні наукові
дослідження, то галузь сільського господарства може стати «економічним
оазисом».
Незважаючи на окремі зрушення в сільському господарстві України, існує
ще багато невирішених проблем: налічується велика кількість збиткових
господарств, низька заробітна плата, низький рівень використання
сільськогосподарських угідь, досить слабка соціальна захищеність працівників
сільського господарства порівняно з іншим секторами економіки [1]. Аграрна
галузь може формувати значний вплив на рівень конкурентоспроможності
держави, якщо вона базується на інтелектуальному капіталі, про що свідчить
досвід країн із високорозвиненим сільським господарством. Однак,
спостерігаючи за глобальними змінами, можна зробити висновок, що Україна у
цій сфері має невикористаний потенціал для зростання та розвитку. Наразі
необхідним та доцільним є вивчення факторів, що сприятимуть розвитку
сільського господарства не за рахунок кількісних показників, а якісних. Таке
дослідження сприятиме пошуку і ефективному використанню значного
економічного потенціалу агросектору на засадах інноваційності та сталості.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження, пов’язані з
визначенням сутності інтелектуального капіталу, його структури та
можливостей ефективного використання, беруть свій початок із другої половини
XX століття, проте найбільшого розвитку концепція інтелектуального капіталу
зазнала у 90-х роках минулого століття. Значний інтерес науковців щодо питання
інтелектуального капіталу пов’язаний з багатогранністю даного поняття.
Фундаментальні засади теорії інтелектуального капіталу сформовані такими
вченими, як: Дж. Гелбрейтом, Е. Брукінгом, Л. Едвінсоном, М. Мелоуном, КЕ. Свейбі та Т. Стюартом. В Україні дослідженням питань, пов’язаних із
інтелектуальним капіталом, економічною ефективністю, інноваційною
діяльністю в аграрному секторі займаються такі вчені, як: О. Бутнік-Сіверський,
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І. Гончарук, Т. Ємчик (Гончарук), Г. Калетнік, О. Кендюхов, С. Легенчук,
Ю. Махомет, О. Собко, І. Томашук, А. Чухно, О. Шкурупій, О. Шпикуляк та інші.
Метою статті є дослідження теоретико-методологічних та практичних
аспектів підвищення ефективності функціонування підприємств АПК на основі
формування і використання інтелектуального капіталу.
Виклад основних результатів дослідження. В умовах зростання
глобального продовольчого попиту, підвищення цін на продукти харчування,
різких кліматичних змін, що провокують мінливість урожаїв і
непередбачуваність товарної пропозиції на світовому аграрному ринку, все
більше уваги приділяється інтелектуальній та інноваційній складовій
агропродовольчого розвитку, які є одними з ключових чинників стабілізації
сільськогосподарського виробництва. В силу цього надзвичайно актуалізується
пошук нових технологій, здатних забезпечити підвищення ефективності
аграрного господарювання в умовах виснаження природних ресурсів.
Інноваційна діяльність та інтелектуальний капітал – тісно пов’язані між
собою економічні категорії. З одного боку, сформований та накопичений
інтелектуальний капітал є основою для здійснення інноваційної діяльності, а з
іншого боку, як зазначає О. Г. Шпикуляк: «Інститути інноваційної діяльності
становлять базис формування інтелектуального капіталу, забезпечуючи його як
функціонально, так і організаційно» [2, с. 93].
Очевидно, що людський фактор є визначальним у процесах створення
інноваційного продукту, оскільки людські знання, творчість, винахідливість є
ядром інноваційного процесу. При ефективному управлінні людським
капіталом, поряд із оптимально сформованою організаційною структурою
підприємства та налагодженим механізмом взаємодії з клієнтами, виникають
інтелектуальні ресурси як результат їх синергічної взаємодії. Комерціалізація
інтелектуальних ресурсів призводить до формування та накопичення на
підприємстві інтелектуального капіталу. Як зазначає Н. С. Лущак [3],
«інтелектуальний капітал є найважливішим елементом у системі продукування
інновацій, пошуку нових технологічних рішень, управління процесом втілення
цих інновацій у продукти та їх поширення».
Погоджуємося з твердженням Н. М. Сіренко, що «…освоєння інновацій в
аграрному секторі має стати вирішальним етапом усебічно підготовленого й
дієвого інноваційного процесу на основі бімодальної стратегії, при якій
інновації, спрямовані на підвищення врожайності через хімізацію, нові
технології внесення добрив, нові сорти сільськогосподарських культур, породи
тварин тощо. Така стратегія інноваційного розвитку реалізується на малих за
розміром підприємствах і потребує всебічного узгодження дій науки, суб’єктів
господарювання та освіти, оскільки масово буде необхідна спеціальна
підготовка» [4].
Очевидним є те, що забезпечення пожвавлення вітчизняної економіки
можливе саме за рахунок активізації відтворення її інноваційного потенціалу [5].
Проте, в Україні масштабні вкладення в НДДКР і техніко-технологічну
модернізацією основного капіталу в сільському господарстві здійснюються

лише обмеженою кількістю великих і високорентабельних підприємств. Для
більшості вітчизняних сільськогосподарських виробників інноваційні методи і
засоби господарювання маловідомі та практично недоступні. За оцінками
«Українського клубу аграрного бізнесу», сільськогосподарські підприємства
повинні витрачати не менше 50 дол. США на 1 га на інновації. Такі витрати поки
недосяжні для українського бізнесу, але деякі агрохолдинги звітують про
підвищення ефективності своїх підприємств за рахунок впровадження нових
технологій, інвестуючи в інновації у розрахунку 5-7 дол. США на кожен гектар.
Крім того, 80 % всіх інвестицій в інновації в аграрній галузі спрямовуються на
облік, документообіг та рішення по боротьбі з крадіжками [6].
Дослідження та розробки (НДДКР) є основним рушієм інновацій, а
витрати на НДДКР та їх інтенсивність є двома ключовими показниками, що
використовуються для моніторингу ресурсів, що витрачаються на розвиток
науки і техніки у всьому світі. У 2019 році держави-члени Європейського Союзу
витратили на дослідження та розробку понад 306 мільярдів євро. Інтенсивність
НДДКР, тобто витрати на дослідження та розробки у відсотках до ВВП, у 2019
році становила 2,19 % порівняно з 2,18 % у 2018 році. Однак інтенсивність
досліджень та розробок у ЄС у 2018 році була набагато нижчою, ніж у Південній
Кореї (4,52 %), Японії (3,28%) та США (2,82 %), тоді як вона була приблизно така
ж, як у Китаї (2,06 %). У 2019 році найвища інтенсивність досліджень та розробок
була зафіксована у Швеції (3,39 %), за нею йшли Австрія (3,19 %) та Німеччина
(3,17 %) [7].
При порівнянні з іншими країнами, обсяг витрат на дослідження та
розробки в Україні є надзвичайно низьким. Крім того, відбувається систематичне
зниження питомої ваги таких витрат у структурі ВВП (рис. 1).
200

0,8

180

0,7

160
0,6
140
0,5

120
100

0,4

80

0,3

60
0,2
40
0,1

20
0

Питома вага витрат на виконання
науково-дослідних робіт, %

Валовий внутрішній продукт, млрд. дол.
США

Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики, 2020, № 4

http://efm.vsau.org/

0
2010

2011

2012

2013

2014

2015

Обсяг ВВП, млрд. дол. США

2016

2017

2018

2019

Частка витрат на виконання НДР, %

Рис. 1. Динаміка обсягу валового внутрішнього продукту України та
питомої ваги витрат на виконання науково-дослідних робіт, 2010-2019 рр.
Джерело: побудовано авторами за даними Державної служби статистики
України [8]
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Прикладом того, як інновації впливають на ефективність
сільськогосподарської діяльності є досвід Нідерландів, які протягом багатьох
років досліджували та впроваджували сучасні методи ведення сільського
господарства. Витрати на дослідження та розробки голландських компаній, які
мають понад 10 працівників, зросли майже на 11%. І як результат, у 2019 році
Нідерланди були другою за величиною країною-експортером агропродовольчих
товарів у світі після Сполучених Штатів Америки. Обсяг експорту оцінювався у
92 мільярди євро. Згідно статистичних даних, найвигідніші галузі експорту для
Нідерландів – це декоративні рослини та квіти (5,8 млрд. євро), молочні продукти
та яйця (4,3 млрд. євро), м’ясо (4,0 млрд. євро) та овочі (3,5 млрд. євро) [9].
Основні результати застосування інновацій великих вітчизняних
підприємств: група компаній Укрлендфармінг звітує про зростання врожайності
на 25 % завдяки застосуванню точного землеробства. Група компаній
Агропросперіс повідомляє, що ефективність роботи зросла в кілька разів після
того, як закупили для агрономів планшети зі спеціальними програмами й
інтерактивною базою даних, яка дозволяє оперативно приймати логістичні
рішення. Холдингова компанія Кернел впроваджує проєкт цифрової платформи
для автоматичного планування виробничих процесів, моніторингу їх виконання,
а також розробки мобільних додатків для роботи в полі агрономів та інженерів.
Агропромисловий холдинг Астарта за 4 роки заощадив 15 млн. дол. США
завдяки системі GPS-нагляду і моніторингу використання пального (більше ніж
річний обсяг інвестицій в інновації семи найбільших агрохолдингів країни).
Також планує запустити мобільну платформу для моніторингу стану посівів, їх
розвитку і фази росту, наявності комах і шкідників, що дозволить підбирати
добрива, засоби захисту рослин тощо [10].
Малі та середні агропідприємства часто стикаються з проблемами
формування власного інтелектуального капіталу через низку причин, зокрема:
– відсутність у працівників господарств професійних навичок
застосування нових технологій;
– слабке використання наукових досягнень і передового досвіду
керівниками і спеціалістами усіх категорій;
– переманювання великими агрохолдингами цінних співробітників із
гарантією високої заробітної плати;
– відсутність гідних соціально-побутових умов життя в сільській
місцевості, дієвої мотивації до аграрної праці.
Крім того, у агросекторі інноваційні процеси мають ряд особливостей, що
випливають із специфіки сільськогосподарського виробництва:
– видова різноманітність сільськогосподарської продукції;
– переплетення технологічних процесів із процесами, що відбуваються в
природному середовищі, участь у виробництві живих організмів (рослин,
тварин, мікроорганізмів);
– значні відмінності в технологіях сільськогосподарського виробництва, їх
залежність від непередбачуваних погодних та кліматичних умов;
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– сезонність виробничих процесів певних видів сільськогосподарської
продукції;
– територіальна роздрібненість сільськогосподарського виробництва;
– відносна ізоляція різних типів сільськогосподарських товаровиробників
за формами власності, спеціалізацією, розміром, інтеграцією та кооперацією;
– відсутність налагоджених зв’язків між сільськогосподарськими
виробниками та організаціями, що виробляють науково-технічну продукцію;
– недостатня активність інновацій у сільському господарстві, через
відсутність
платоспроможного
попиту
на
науково-технічну
та
високотехнологічну продукцію;
– потенційні споживачі інновацій у сільському господарстві, як правило,
не мають достатньо власних коштів та характеризуються низькою
кредитоспроможністю залучення кредитних та інвестиційних ресурсів,
внаслідок чого інноваційні процеси у сільському господарстві неможливі без
участі держави та ефективної державної підтримки;
– низький рівень життя в селі;
– недостатня кваліфікація працівників сільського господарства у галузі
управління інноваціями;
– різноманітність науково-технічних розробок, запропонованих для
використання в аграрному секторі, їх цільові сфери;
– тривалий процес розробки інновацій, насамперед у зв’язку з селекційною
роботою;
– недостатня розробленість організаційно-економічного механізму
передачі досягнень науково-технічного прогресу фермерам;
– інновації, як правило, стосуються удосконалень, а не є радикальними.
Згідно з дослідженням, проведеним А. Бугарою [11], існує три основні
напрями інновацій на сільськогосподарських підприємствах:
1) інновації за людським фактором – навчання висококваліфікованих
людей для використання нових машин, обладнання та технологій;
2) інновації біологічного фактору – розробка та освоєння інновацій, що
впливають на родючість земель, підвищення продуктивності тварин і
врожайність нових та існуючих культур.
3) інновації техногенного фактору – спрямовані на вдосконалення технікотехнологічного потенціалу сільськогосподарського підприємства.
Функціонування та розвиток підприємництва, зокрема й аграрного, у
сучасному економічному просторі значно залежить від можливості швидкої та
ефективної адаптації до умов середовища. Висока швидкість та
непередбачуваність соціально-економічних процесів значно ускладнює процес
адаптації підприємств до змін. Одним із ефективних інструментів нівелювання
негативного впливу змін середовища функціонування є формування адаптивної
стратегії підприємства. Використання даного типу стратегії є особливо
актуальним при управлінні особливим елементом та надбанням підприємства –
інтелектуальним капіталом, оскільки його динамічна природа зумовлює
необхідність розробки адаптивного управління.
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Теоретично існує можливість застосування різних видів та типів стратегій,
які існують у теорії менеджменту, для управління інтелектуальним капіталом,
проте як в науковій, так і в практичній діяльності сформувалися певні підходи до
даного процесу. Відтак, основними підходами при формуванні стратегії
управління інтелектуальним капіталом є наступні: декомпозиційний, сценарний
та інтегрований підходи. Варто також зазначити, що ефективність стратегії буде
залежати не тільки від оптимально підібраного способу (підходу) формування
стратегії і впровадження заходів щодо її реалізації (хоча це один із основних
моментів загального процесу впровадження стратегії), а й від інтелектуальноорганізаційних можливостей персоналу, який буде залучений до даного процесу.
Тому важливим моментом є оцінка власних можливостей управлінського
персоналу підприємства щодо формування стратегії управління інтелектуальним
капіталом. Особливо це актуально в агросекторі, де значна частка управлінців не
має необхідних знань та досвіду для здійснення таких заходів. Виходом із даної
ситуації є підвищення кваліфікації працівників підприємства або залучення
зовнішніх спеціалістів (використання аутсорсингових послуг із формування
стратегії).
Розглянемо детально існуючі підходи до формування стратегії управління
інтелектуальним капіталом підприємства.
Стратегія управління інтелектуальним капіталом на основі сценарного
підходу формується за допомогою карти стратегій, ґрунтуючись на принципі
єдності різних варіантів стратегій. Процес розробки стратегії за таким підходом
передбачає формування низки різновидів стратегій – стратегічних альтернатив –
відповідно до можливих сценаріїв розвитку інтелектуального капіталу
підприємства, окремих його складових та/чи елементів. Такий підхід дозволяє
формувати гнучку стратегію, надаючи можливість скоротити час адаптації до
нових умов середовища.
Декомпозиційний підхід при формування стратегії управління
інтелектуальним капіталом дозволяє виокремити стратегічно важливі елементи
в структурі капіталу та формувати цілі і задачі управління, фокусуючись
безпосередньо на так званих «активних» елементах. Однією із найбільш
позитивних рис цього підходу є можливість врахувати специфіку діяльності
підприємства, оскільки в різногалузевих суб’єктах підприємництва будуть
наявними різні «активні» елементи інтелектуального капіталу.
Формування стратегії управління всіма складовими інтелектуального
капіталу неможливо без інтегрованого підходу, сутність якого зводиться до
використання інформації щодо усіх стратегічно важливих аспектів діяльності
підприємства. Одним з інструментів імплементації даного підходу є система
збалансованих показників, а ефективність реалізації стратегії пов’язана з
вибором і визначенням набору цільових індикаторів. Для успішної реалізації
даного підходу необхідно мати висококваліфіковані управлінські кадри, гнучку
організаційну структуру управління та високі рівень розвитку підприємства.
Для підвищення ефективності функціонування підприємства стратегія
його інноваційної діяльності повинна передбачати:
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1) організацію взаємодії внутрішніх і зовнішніх елементів системи
розвитку підприємства, що дозволяє здійснювати аналіз ринку нововведень,
відбір проєктів з числа альтернатив і взаємна зацікавленість між реципієнтом
інновацій та організацією-розробником;
2) найбільш повне і своєчасне задоволення потреб ринку;
3) підвищення конкурентоспроможності підприємства за показниками
якості продукції та ефективності виробництва, досягнення балансу між
стабільністю (використання традиційних технологій) і зусиллями по
впровадженню нової технології.
На практиці найбільш застосовуваними напрямами інноваційного
розвитку є [12-14]:
 впровадження енергозберігаючих технологій та нетрадиційних видів
енергоресурсів;
 впровадження безвідходних та маловідходних технологій;
 впровадження комплексних інформаційних технологій;
 використання принципово нових матеріалів та ресурсів;
 розробка і впровадження наукоємних технологій;
 підготовка висококваліфікованих кадрів;
 проведення якісних змін капіталу та фінансової структури підприємства;
 впровадження нової організації праці та виробництва;
 створення систем науково-технологічного, інформаційного, кадрового,
маркетингового забезпечення інноваційного розвитку;
 впровадження прогресивних систем управління.
Збільшення обсягу інвестицій у сільськогосподарські дослідження могли б
внести значний вклад у збільшення обсягів сільськогосподарського виробництва
до рівня, необхідного для того, щоб прогодувати зростаюче населення планети.
Крім того, додаткові інвестиції в сільськогосподарські дослідження необхідні
для вирішення виникаючих проблем, таких як збільшення мінливості погодних
умов, адаптації до зміни клімату, нестачі води і підвищеної волатильності цін на
світових ринках.
Як слушно зауважив Е. Тоффлер, жодна з проблем, з якими стикається
бізнес, не є більш важливою і менш вивченою, ніж проблема нововведень [15].
Враховуючи той факт, що аграрний сектор наразі забезпечує стійкість
вітчизняної економічної системи, вивчення можливостей та перспектив
інноваційної діяльності в галузі є одним із нагальних питань, що формує
перспективи подальших досліджень.
Висновки. В епоху інформаційної економіки значну частину валового
національного продукту розвинені країни отримують у результаті застосування
ефективної системи нововведень. Однак реалії вітчизняного агросектору
показують різке зниження показників інноваційної активності, збільшення
тенденції зниження творчої діяльності підприємств у сфері нових технологій і
нових видів продукції. Інноваційна діяльність на підприємстві неможлива без
сформованого та накопиченого інтелектуального капіталу як певного базису, що
дозволяє здійснювати постійний процес пошуку та впровадження нововведень.
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Інноваційною діяльністю займається незначна кількість аграрних підприємств,
переважна ж більшість із них взагалі в короткостроковій перспективі не ставлять
перед собою таких завдань, посилаючись на нездоланні, в сучасних умовах,
складнощі пошуку фінансування. Одним із ефективних інструментів
нівелювання негативного впливу змін середовища функціонування є
формування адаптивної стратегії підприємства. Використання даного типу
стратегії, на нашу думку, є особливо актуальним при управлінні особливим
елементом та надбанням підприємства – інтелектуальним капіталом, оскільки
його динамічна природа зумовлює необхідність розробки адаптивного
управління.
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